Cookiepolicy
Smarteq Wireless AB använder kakor på vår hemsida bl.a. för att förbättra din upplevelse, föra
statistik och för att kunna utveckla webbplatsen. Denna policy beskriver hur vi använder kakor samt
hur du kan neka till sådan användning. För information om vår personuppgiftsbehandling hänvisar vi
dig till vår integritetspolicy.

1. Vad är kakor?
Kakor är en liten textfil, ofta innehållande en unik identifierare, som webbplatsen du besöker begär
att få spara på din dator eller mobila enhet (t.ex. PC, surfplatta, smartphone, etc.). Kakor och
liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.
Dessa kakor kan även samla in information om t.ex. vilka hemsidor du besöker och vilka artiklar du
läser.
Det finns två typer av cookies: temporära och permanenta. Vissa kakor lagras bara på användarens
enhet så länge användaren har sin webbläsare öppen (s.k. sessionskakor). Andra kakor lagras under
en längre tid (s.k. permanenta kakor). När användaren återvänder till webbplatsen kommer
sessionskakorna att placeras igen, medan den permanenta kakan automatiskt förnyas. Dessa kakor
kan placeras antingen av oss direkt (s.k. förstapartscookies) eller av andra företag (s.k.
tredjepartscookies).
Ytterligare information om kakor hittar du hos Post- och telestyrelsen (extern länk).

2. Ändamålen med användningen av kakor
Vi använder kakor för olika ändamål. Vissa kakor är nödvändiga (s.k. nödvändiga kakor) och hjälper
till att göra en webbplats användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som
sidnavigering och åtkomst till vissa områden på webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera optimalt
utan dessa kakor. Vi använder även s.k. funktionskakor som gör det möjligt att lagra information som
ändrar hur webbplatsen ser ut eller beter sig för dig, som t.ex. det språk som du föredrar eller
regionen du befinner dig i. Därtill använder vi s.k. analyskakor som hjälper oss att förstå hur
besökare interagerar med webbsidor genom att samla in och rapportera information. Slutligen kan vi
komma att använda s.k. marknadsföringskakor som används för att spåra besökare på webbplatser.
Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och
därmed mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

3. Vilka typer av kakor använder vi?
På smarteq.com använder vi permanenta kakor. Om du är en partner eller en administratör och
loggar in på vår hemsida, använder vi såväl permanenta kakor som sessionskakor.
Permanenta kakor är kakor som ligger kvar på besökarens enhet under en angiven livstid
(varaktighet). Denna typ av kakor lagras på din enhet tills livstiden går ut, eller till det att du själv tar
bort dem manuellt. Permanenta kakor kan placeras av såväl oss själva (förstapartskakor) som av
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andra parter (tredjepartscookies). I tabellen nedan kan du se vilka permanenta kakor vi använder.
Permanenta kakor är alla kakor som har en viss angiven varaktighet, t.ex. en dag, en vecka, ett år,
etc.
Sessionskakor är kakor som lagras tillfälligt i enheten under den tid du besöker vår webbplats.
Sessionskakorna används för att vissa funktioner på smarteq.com ska fungera. När du besöker vår
webbplats förser vår webbserver din enhet med en unik identifierare för det unika besöket. Kakor av
den här typen lagras endast temporärt på din dator och raderas när du stänger ner din webbläsare.
Sessionskakorna kan sättas av såväl oss själva (förstapartscookies) som av andra parter
(tredjepartscookies). I Tabellen nedan kan du se vilka sessionskakor vi använder. Sessionskakor är alla
kakor som har en varaktighet endast under den aktuella sessionen.
Nedan följer en lista med de kakor vi använder på smarteq.com.
Namn
_ga
_gid
_gat_gtag_UA_*

Utfärdare
Google
Google
Google

Ändamål
Analys
Analys
Analys

Varaktighet
två år
en dag
en minut

Nedan följer en lista med de kakor vi använder på smarteq.com när du besöker oss i inloggat läge.
Namn
_ga
_gid
_gali
PHPSESSID
wordpress_test_cookie
wordpress_logged_in_*
wordpress_sec_*

Utfärdare
Google
Google
Google
PHP
WordPress
WordPress
WordPress

Ändamål
Analys
Analys
Analys
Funktion
Funktion
Funktion
Funktion

Varaktighet
två år
en dag
30 sekunder
session
session
session
15 dagar

4. Ändra eller återkalla ditt samtycke till kakor
När du besöker webbplatsen för första gången blir du genom vår s.k. kakbanner (eller cookie banner),
tillfrågad om du vill samtycka till vår användning av kakor. I kakbannern har du möjlighet att välja för
vilka ändamål vi får placera kakor på din enhet. Nödvändiga kakor, dvs. kakor som krävs för att
webbplatsen grundläggande funktioner ska fungera, kan inte väljas bort. Om du inte vill att vi ska
placera nödvändiga kakor på din enhet, ber vi dig att ändra inställningarna i din webbläsare.
Instruktioner för hur du gör detta hittar du under punkten 5 nedan.
Om du skulle ångra dig och vill ändra eller återkalla ditt samtycke till kakor, kan du göra detta genom
att klicka på ”Ändra ditt samtycke” resp. ”Återkalla ditt samtycke” i kakbannern.
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5. Hur tar du bort eller inaktiverar kakor i din webbläsare?
Förfarandet för att ta bort eller inaktivera kakor på din enhet beror på den webbläsaren du
använder. Om du använder en PC kan du ta bort kakor genom att använda kortkommandot [CTRL] +
[SHIFT] + [Delete]. Om detta förfarande inte fungerar eller om du använder en Mac-dator, vänligen
klicka på den länk nedan som överensstämmer med den webbläsare du använder:
•

Internet Explorer

•

Microsoft Edge

•

Mozilla Firefox

•

Google Chrome

•

Opera

•

Safari

•

Flash cookies

•

iPhone, iPad och andra enheter från Apple

•

Telefoner med operativsystemet Android

6. Hur personuppgifter behandlas i kakor
Det kan förekomma att vi samlar in och hanterar vissa personuppgifter med hjälp av kakor. För
denna hantering gäller vår Integritetspolicy.

7. Kontakta oss
Om du vill komma i kontakt med oss med anledning av vår hantering av kakor kan du göra detta
genom att kontakta oss på följande kontaktuppgifter: support@smarteq.se
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