AcuCort Cookie Policy
Om cookies
Information om användning av cookies på acucort.se. Nedan beskrivs AcuCort
användning av cookies på denna webbplats samt hur du kan blockera eller
radera cookies.
Med undantag för cookies som är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska
fungera kommer vi enbart att använda cookies om du har tillåtit oss att göra det
genom att kryssa i OK-rutan i bannern som dyker upp när du först går in på sidan.
Om du väljer att inte tillåta lagring av cookies är det möjligt att du inte kan använda
alla delar av webbplatsen, samt att vissa delar av webbplatsen kanske inte kommer
att fungera korrekt.

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler med information som lagras på din dator (eller andra enheter
du använder för att gå in på websidan) när du besöker en webbplats. En cookie
innehåller vanligtvis namnet på den webbplats som cookien kommer ifrån, hur länge
cookien kommer att lagras och en siffra (som vanligtvis är ett slumpmässigt
genererat unikt nummer). Cookies används för att få webbsidor att fungera mer
effektivt men även för att ge viss information till ägaren av en hemsida. Cookies gör
det möjligt att hålla isär olika användare från varandra, vilket i sig kan ge respektive
användare en mer skräddarsydd och positiv upplevelse av webbplatsen.

Vad använder AcuCort cookies till?
AcuCort använder cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt och
är nödvändiga för att du ska kunna förflytta dig på webbplatsen och använda dess
funktioner. Du behöver inte godkänna dessa absolut nödvändiga cookies eftersom
de krävs för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du begär.
Webbplatsen använder även cookies som gör det möjligt att optimera webbplatsens
funktioner, för att förbättra din upplevelse och för att individualisera framtida besök,
genom att komma ihåg dina användarpreferenser.

Cookies som används på AcuCorts webbplats
Det finns fyra sorters cookies på webbplatsen:
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Långvariga cookies, dvs. cookies som sparar en fil under en längre tid på din
dator. Långvariga cookies används exempelvis med funktioner som beskriver
vilken information som är ny sedan du sist besökte webbplatsen. Hur länge
cookien ligger kvar på din enhet beror på livstiden på den specifika cookien
och din webbläsares inställningar.
Sessions-cookies, dvs. cookies som tillfälligt lagras i din dators minne medan
du besöker en webbplats och när du surfar runt på en sida. Sessions-cookies
används till exempel för att fastställa vilket språk du valt. När du lämnar en
webbplats raderas de sessions-cookies som använts.
Tredjeparts-cookies, dvs. cookies som tillhör andra domäner än de som visas i
adressfältet. Tredjeparts-cookies öppnar upp möjligheter för att spåra
användarens webbhistorik.
Acceptans-cookie, dvs en cookie som sätts när besökaren klickar ”OK” i
”cookie notice”-funktionen i bannern som dyker upp när du först går in på
sidan. Cookiens varaktighet är en månad.

I tabellen nedan anges vilka enskilda cookies som används på vår webbplats, syftet
med dessa, vilken information som cookien sparar, om det rör sig om en långvarig
cookie, en sessions-cookie eller en tredjeparts-cookie, livslängden för varje cookie
som sparas på hårddisken samt om informationen kommer från, eller lämnas ut till,
tredje part.
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AddThis, tredjeparts-cookies
AcuCort använder AddThis delaknappar och plattform för att göra det möjligt för dig
som användare att dela innehåll via e-post, sociala nätverk, bloggar m.m.
Om du skickar ett e-postmeddelande med hjälp av en AddThis-delaknapp kommer
AddThis Inc att använda din e-postadress, e-postadressen till den person (eller
personer) som du skickar innehåll, och innehållet i eventuellt medföljande
meddelandet (om du väljer att skriva ett sådant).
AddThis använder dessa personuppgifter endast för att skicka e-post för din räkning
och personuppgifterna kommer inte kombineras med andra uppgifter som samlats in.
AddThis möjlighet att använda och dela information som samlats in av AddThis om
dina besök på vår webbplats begränsas av AddThis användarvillkor, som finns
på www.addthis.com/tos och AddThis sekretesspolicy som finns
på www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Google Analytics, tredjeparts-cookies
AcuCort använder verktyget ”Google Analytics” för att samla in information om
användning av webbplatsen. Google Analytics samlar information om hur ofta en
användare besöker webbplatsen och vilka andra webbplatser användaren besökt
tidigare. AcuCort använder informationen för att förbättra webbplatsens tekniska
prestanda, för att optimera prestandan av webbplats funktioner, för att förbättra din
upplevelse av webbplatsen, för att bättre anpassa webbplatsen efter dina preferenser
och behov, och för att göra webbplatsen lättare att använda. Google Analytics samlar
in den IP-adress som tilldelas dig vid dagen för besöket på webbplatsen. AcuCort
kombinerar inte informationen som samlats in med hjälp av Google Analytics med
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andra personuppgifter. Googles möjlighet att använda och dela information om dina
besök på vår webbplats som samlats in av Google Analytics regleras av Google
Analytics villkor, som finns på http://www.google.com/analytics/terms/us.html och
Googles sekretesspolicy som finns på http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Hur du blockerar och/eller tar bort cookies
De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av
cookies. Du kan ändra dessa inställningar så att du varnas så fort en cookie skickas
till din dator, eller skapa en huvudregel som innebär att cookies blockeras. Du kan
också välja att radera alla de cookies som finns lagrade på datorn.
Hur du tar bort lagrade cookies eller ändrar inställningarna för cookies anges i
instruktionerna till webbläsaren eller i webbläsarens hjälpfunktion. Om du använder
olika enheter för att se och få tillgång till webbplatsen måste du se till att webbläsaren
på varje enhet justeras efter dina önskemål gällande cookies.

Ändringar i dessa riktlinjer samt frågor
Om du har några frågor gällande vår användning av cookies är du välkommen att
kontakta oss på dpo@acucort.se
AcuCort kan komma att uppdatera denna information från tid till annan. Datumet för
den senaste ändringen är den 2019-01-02
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