Kakpolicy
Vi på Assessio använder oss av kakor.
Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en
webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor
och ändamålet med användningen av kakor.

Vad är kakor?
En kaka (eller cookie på engelska) är en liten textfil som en webbplats lagrar på en
besökarens enhet. Enheten är antingen din dator, surfplatta, mobiltelefon eller annat
som kopplar upp sig mot webbplatsen.

Vad används kakor för?
Det finns ingen uttömmande lista för alla syften som kakor används för. Det kan röra sig
om allt från att komma ihåg språkinställningar, dina val som du har gjort när du eshoppar till statistik och marknadsföring.

Får kakor lagras på min enhet hursomhelst?
Nej, kakor får inte lagras på din enhet utan ditt samtycke. Det finns dock undantag. Det
finns kakor som är nödvändiga för att du ska kunna använda tjänsten på en webbplats.
Dessa är funktionella kakor, och utan dem så kan du inte använda dig fullt ut utav
tjänsten eller webbplatsen.

Vilka kakor använder vi och varför?
Namn

Syfte

Samtycke/
Nödvändig

_ga

Samla in webbstatistik kring användningen på
webbplatsen samt gör det möjligt att skilja på nya och
återkommande besökare på webbplatsen. Lagras i 2 år.

Samtycke

_gid

Kakan skapas för analysverktyget Google Analytics och
används för att begränsa antalet anrop om webbplatsen
får väldigt mycket trafik. Lagras i 2 år

Samtycke

_gat

används för att begränsa antalet förfrågningar som
skickas under en begränsad tid. Lagras i 2 år

Samtycke

cb_enabled

Komma ihåg huruvida besökaren klickat bort
webbplatsens informationsbanner om cookies. Lagras i 1
år

Nödvändig

resolution

Anpassar webbsidan till skärmen. Lagras i 30 dagar

Nödvändig
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pll_languate Kommer ihåg valt språk. Lagras i 1år

Nödvändig

_kuid

Samtycke

Relevant marknadsföring Lagras i 3 mån

Hur tar jag bort kakor från min enhet?
Det beror på vad för enhet du använder samt vilken mjukvara du använder för att besöka
webbplatsen.
Om du besöker en hemsida till exempel genom en dator som använder webbläsare 123
kan det se annorlunda ut om du besöker samma hemsida genom din telefon med
webbläsare
456.
Du behöver därför kolla inställningarna i din webbläsare. Via länkarna nedan får du
anvisningar om inställningarna i din webbläsare eller enhet.
Dator
Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Firefox
Safari
Opera

Mobiltelefon
Android (Chrome)
Apple iOS (Safari)

Mer information
Vill du har mer information om hur vi på Assessio behandlar personuppgifter kan du läsa
mer på vår integritetspolicy eller kontakta vårt dataskyddsombud för specifika frågor på
dataskydd@assessio.se
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