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Cookie policy

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång
till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies.
Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används. Nedan förklarar vi närmare hur vi
använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.
Vänligen se även vår integritetspolicy vad gäller hanteringen av dina personuppgifter.

VAD ÄR COOKIES?
Cookies utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator när du
besöker en webbsajt. Dessa filer lagrar information som kan läsas av webbsidan om du besöker den
igen vid ett senare tillfälle. Vissa cookies är nödvändiga för att sidan ska fungera ordentligt och ger
besökare tillgång till olika funktioner. Andra cookies används för att förbättra din
användarupplevelse och samt för att underlätta navigation på webbplatsen.

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?
P.J. Jonsson & Söner använder cookies i flera syften. De cookies vi använder förbättrar de tjänster vi
erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra
våra tjänster smidigare för dig. Generellt sett kategoriserar vi våra cookies och deras användning
enligt följande:
•

Förstapartscookies är cookies satta av P.J. Jonsson & Söner på vår egen webbplats.
Sessionscookies är exempel på sådana förstapartscookies.
o

•

Sessionscookies, dvs. tillfälliga cookies som raderas när du stänger din webbläsare. Vi
använder oss av sessionscookies bland annat för att erbjuda grundläggande tjänster på
webbplatsen, som inte skulle fungera utan dessa cookies.

Tredjepartscookies, är analyscookies som tillhör Google Inc. Dessa analyscookies
tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster,
exempelvis hur du använder vår webbplats och vilka sidor du besöker på webbplatsen. Dessa
cookies tillåter oss att förbättra upplevelsen för dig som användare baserat på statistik. För
mer information, se Google Analytics sekretesspolicy

SAMTYCKE
Utgångspunkten är att vi inhämtar ditt samtycke innan vi hämtar eller lagrar kakor. Genom att
fortsätta surfa på hemsidan accepterar du användning av cookies.
I de fall P.J. Jonsson & Söner börjar använda andra former av kakor som samlar in personuppgifter
om dig kommer vi inte att lämna ut personuppgifterna till annan part. Du kommer också att
informeras om användning av nya kakor och ges möjligheten att samtycka till lagring av kakorna i
fråga innan de lagras hos dig.
Du har alltid möjlighet att själv via inställningar i webbläsarens sekretessinställningar ändra så att
webbläsaren inte tar emot några kakor. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast
acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. För att stänga
av cookies se instruktion hos respektive webbläsare: Chrome, Safari, Firefox
Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.
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