OM COOKIES PÅ VÅR WEBBSIDA
På vår webbsida används cookies. Se nedan för mer information.
Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator. Det finns två
typer av cookies, temporära och permanenta. Temporära cookies (även s.k. session cookies)
lagras tillfälligt i din dators minne och tas bort när du stänger din webbläsare. De tillfälliga
cookies vi använder raderas efter besöket och vi kartlägger inte din aktivitet med hjälp av
dessa cookies. Den permanenta cookie vi använder lagras i ett år på din dator.
Vill du ha mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation som
reglerar hur cookies får användas kan du besöka Post- och telestyrelsens
webbplats: http://www.pts.se/.
Cookies på vår webbsida – ändamål och användning
Här beskriver vi vilka slags cookies vi använder, för vilka ändamål de används, vilken
information som samlas in genom cookies och om de sparas permanent eller tillfälligt. Om
du vill påverka hur vi använder cookies kan du styra det genom din webbläsare, läs mer
nedan under ”undvika cookies”.
Informationen som vi får av ditt och andras besök och aktivitet på webbplatsen loggas
aggregerat och kan inte kopplas ihop till enskilda individer vare sig direkt eller indirekt. Vi
sparar ingen personlig information om dig genom cookies.
För analys och utveckling av webbsidan samt dess funktionalitet
Vi använder temporära cookies i syfte att kunna analysera hur webbplatsen används och för
att förbättra webbplatsen. Genom cookies får vi information om t.ex. hur många som
besöker olika sidor på webbplatsen, hur länge våra besökare stannar på webbplatsen, vilka
delar av vår webbplats som används, vilken enhet som används, vilken sida våra besökare
kommer från samt från vilket land du och andra besökare surfar från.
De cookies vi använder för dessa ändamål är inte strikt nödvändiga för att webbplatsen ska
fungera och därför krävs ditt samtycke för att vi ska få använda cookies när du besöker
webbplatsen. Genom att använda vår webbplats lämnar du ditt samtycke till att vi placerar
temporära cookies på din dator.
För webbsidans funktionalitet
Vi använder temporära cookies för att upprätthålla webbsidans funktionalitet och hålla reda
på din session. Dessa cookies är nödvändiga för portalens funktionalitet och därför krävs inte
ditt samtycke för användningen av dessa cookies.
För att veta om du har accepterat cookies
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För att veta om du har accepterat den cookie som kräver ett samtycke använder vi en
permanent cookie som lagras i din webbläsare i ett år. Denna cookie är nödvändig för

webbsidans funktionalitet och därför krävs inte ditt samtycke för användningen av denna
cookie.
Cookies på vår webbsida – tredje part
Viss information som samlas in med hjälp av cookies på vår webbplats hanteras, förutom av
oss själva, även av Google som tillhandahåller Google Analytics webbanalystjänst. Här kan du
läsa mer om hur Google använder kakor och hur du kan undvika dessa.
Undvika cookies
Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till
lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie.
Genom webbläsaren kan du också granska vilka cookies som har lagrats samt radera dessa.
Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
Utan de cookies som vi betecknat som nödvändiga i beskrivningen ovan kan du inte använda
alla delar av vår webbsida. Övriga cookies kan du blockera men väljer du att inte tillåta
cookies kan det innebära att webbsidan inte fungerar på bästa sätt. En annan konsekvens
om du undviker cookies är att vi får sämre underlag för att följa upp användningen av
webbplatsen och sämre möjligheter att förbättra den.
Om du blockerar cookies kommer du att få frågan om du vill acceptera dessa återigen nästa
gång du använder vår webbplats.
Frågor?
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta shopsupport@axesslogistics.se.
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