COOKIEPOLICY

1.

INFORMATION OM COOKIES

1.1.

Denna policy förklarar hur Uddetorp Säteri AB, org.nr. 556695-9325 använder cookies på
webbplatsen uddetorpsateri.se och din möjlighet att välja hur de ska användas. Se även vår
personuppgiftspolicy om du vill veta hur vi hanterar dina personuppgifter.

1.2.

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas i din webbläsare. När
vi hänvisar till cookies i den här policyn omfattas även andra liknande tekniker och
verktyg som hämtar och lagrar information i din webbläsare.

1.3.

Med hjälp av cookies kan vi spara dina preferenser så att du inte behöver ställa in dem på
nytt varje gång du besöker oss. Cookies hjälper oss vidare att samla in statistik i syfte att
förbättra våra tjänster, analysera användning av vår webbplats och mäta hur effektiva våra
marknadsföringsinsatser är.

2.

TYPER AV COOKIES

2.1.

Nedan följer en beskrivning av olika typer av cookies som kan förekomma på vår
webbplats och deras respektive användningsområden.
Sessionscookies
Sessionscookies är endast temporärt placerade på din dator när du besöker webbplatsen
och försvinner sedan när webbläsaren stängs ner. Sessionscookies sparas alltså inte
permanent på datorn.
Permanenta cookies
Permanenta cookies blir kvar i din webbläsare efter du lämnat webbplatsen om du inte
själv raderar dem.
Förstapartscookies
Förstapartscookies placeras på din dator av oss när du surfar in på vår webbsida.

Tredjepartscookies
Tredjepartscookies används för att samla information för annonsering och skräddarsytt
innehåll samt för webbstatistik och kommer från våra samarbetspartners i samband med
att du surfar in på vår webbplats. Tredjepartscookies ger en bild av användarens surfvanor
och det finns möjlighet att blockera just denna typ av cookies i din webbläsare genom att
göra en individuell inställning i din dator om du inte vill att tredjepartscookies ska
accepteras.
Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att grundläggande funktioner ska kunna fungera, till
exempel för att kunna skydda din data. Utan dessa cookies fungerar inte våra tjänster

Funktionalitetscookies
Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg eventuella val du har gjort.
Marknadsföringscookies
Samlar in information om dina aktiviteter och visat intresse på vår webbsida så att vi kan
ge dig relevanta erbjudanden i andra kanaler (till exempel vilka av våra produkter du ser i
banners på andra sidor).

3.

COOKIETABELL

3.1.

Nedan ser du en översikt över de cookies vi använder och syftet med dessa. Första gången
du besöker uddetorpsateri.se får du ett meddelande om att vi använder nedan cookies.

Leverantör

Namn

Syfte

Typ

Lagringsti
d

Uddetorpsateri.

catAccCookies:"1"

se

Uddetorpsateri.

Elementor

se

Används för att acceptera

Förstapartscookie

30 dagar

cookies.

Funktionalitet
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Förstapartscookie

webbplatsens Word Press-

Nödvändig

Permanent

Används för att skilja på

Tredjepartscookie

Permanent

människor och botar. Detta är

Nödvändig

tema. Cookien tillåter
webbplatsägaren att
implementera eller ändra
webbplatsens innehåll i realtid.
Google.com

Rc::a

fördelaktigt för hemsidan
eftersom det bidrar till att göra
trovärdiga rapporter avseende
användandet av hemsidan.

Google.com

Google.com

Google.com
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Rc::c

NID

Används för att skilja på

Tredjepartscookie

människor och botar.

Nödvändig

Används för att skilja på

Tredjepartscookie

människor och botar.

Nödvändig

Registrerar ett unikt ID som

Tredjepartscookie

identifierar en återvändande

Marknadsföring

Session
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användares enhet. Detta ID
används för riktad
marknadsföring.

4.

OM DU VILL UNDVIKA COOKIES

4.1.

Om du inte vill acceptera kakor 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.
Du kan även välja att endast acceptera förstapartscookies eller att ta bort cookies när du
stänger webbläsaren. Hos vissa tredjepartsleverantörer som placerar cookies har du
möjligheten att blockera användningen av dessa cookies i din webbläsare. Vidare
instruktioner hur du gör detta finns hos respektive leverantör.

5.

UPPDATERINGAR OCH KONTAKT

5.1.

Vi uppdaterar denna cookieinformation löpande och uppmuntrar dig därför att läsa den
regelbundet för att hålla dig uppdaterad om hur vi använder cookies Om du vill veta mer
om vårt arbete med dataskydd är du välkommen att kontakta GDPR@uddetorpsateri.se.

