Policy för cookies
Bilaga till Integritetspolicy för behandling av personuppgifter
Följande policy har upprättats för Alna Sverige AB, org.nr 556718-5896, Kungstensgatan 38, 111 59
Stockholm. I denna policy beskrivs hur vi hanterar personuppgifter.
Vid användande av våra tjänster kan våra kunder och användare lämna personuppgifter till oss i
egenskap av företrädare för ett företag. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och
behandlingen av dem i enlighet med denna policy.
En cookie är en fil som skickas från vår server och som sparas av din webbläsare. Cookien sparas i
den digitala enheten (t.ex. smarta telefon, surfplatta eller dator) som du använder för att besöka
hemsidan. Vi använder sessionscookies och Google Analytics cookies på webbplatsen.
Sessionscookies är temporära textfiler som lagras på din digitala enhet när du besöker webbplatsen
men som försvinner när du stänger din webbläsare.
Google Analytics är ett webbanalysverktyg som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google använder aktuell information för att
utvärdera besökarnas användning av hemsidan, sammanställa rapporter om webbplatsanvändning
och tjänster relaterade till aktiviteter på hemsidan och användning av Internet. För mer information
om Google Analytics klicka här. Den information som sparas i filen kan uppgifter såsom den senast
besökta sidan eller ett navigeringsval som du gjort. Syftet är att underlätta användningen av vår
hemsida och skicka statistik till Google Analytics som vi därefter kan använda för att förbättra
webbplatsen.
Vi använder cookies för att följa och underlätta dina aktiviteter på vår webbplats och för att optimera
dess funktionalitet. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för
statistikändamål.
Genom att använda vår webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt denna Cookie
Policy. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av användningen av dessa i din
webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje
gång vår webbplats försöker placera en cookie på din dator. Har din webbläsare stöd för ett så kallat
”inkognitoläge” kan du aktivera det för att automatiskt radera alla cookies varje gång du stänger din
webbläsare. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. För mer
information om hur du tillåter respektive stänger av cookies hänvisar vi till hjälpsidorna till din
webbläsare samt ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm eller www.aboutcookies.org.
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