COOKIE POLICY FÖR ORIOS WEBBPLATSER
När tillämpas denna Cookie Policy?
Denna Cookie Policy (hädanefter "Policy") beskriver hur Orio (hädanefter "Orio", "vi" eller
"vår") använder cookies på våra webbplatser. Vänligen läs igenom denna Policy noggrant för
att förstå hur cookies kan förbättra din användarupplevelse på våra webbplatser och hur du
kan hantera cookies på din utrustning.

Vad är cookies?
En "cookie" är en del av information som lagras på din dator, surfplatta eller telefon
(hädanefter "utrustning") när du besöker en webbplats. Cookies kan hjälpa till att identifiera
din utrustning när du besöker en webbplats och minnas hjälpsamma detaljer om dina tidigare
besök för att förbättra din användarupplevelse. Cookies används av de flesta webbplatserna,
inklusive vår.
Cookies kan i sig inte användas för att identifiera dig, men de kan sammankopplas direkt
eller indirekt till dig när de kombineras med annan information. I dessa fall kan cookies
behandlas som personuppgifter. Vi gör inte några ansträngningar för att identifiera dig
personligen genom cookies. Ifall vi gör detta, säkerställer vi att all cookierelaterad information
behandlas som personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Varför använder vi cookies?
Vi använder cookies för att:
•
•
•
•

ge dig en bättre användarupplevelse när du besöker våra webbplatser,
ge dig möjlighet att välja personliga preferenser,
säkerställa säkerheten för våra webbplatser, och
skapa statistisk information om användningen av våra webbplatser samt för att
bedöma effektiviteten av reklam.

Vilka cookies använder vi?
Vi använder följande kategorier av cookies på våra webbplatser:

Funktionella cookies
Dessa cookies är nödvändiga för att göra det möjligt för dig att surfa runt på webbplatsen och
använda dess funktioner. Exempelvis används funktionella cookies för att minnas din
inloggningsinformation och språkinställningar. Funktionella cookies kan även användas för
att skräddarsy dina besök på våra webbplatser.

Prestationscookies
Dessa cookies samlar in anonym och statistisk information om hur användare använder vår
webbplats. Exempelvis kan prestationscookies hjälpa oss förstå hur användare surfar på
eller använder vår webbplats samt belysa vilka sektioner som används mest.

Riktade reklamcookies
Dessa cookies samlar in information om dina surfvanor. De används för att göra reklam mer
relevant för dig och dina intressen. Vi kan även använda dessa cookies för att begränsa
antalet gånger som du ser en reklamannons och för att uppskatta hur reklamen på våra
webbplatser når våra användare. Oftast placeras dessa cookies av tredje parters
reklamnätverk för att skapa information om dina intressen genom ditt beteende online.

Tredje parters cookies
Vi kan även använda cookies för sociala medier på vår webbplats. Dessa cookies gör det
möjligt för dig att dela vad du har gjort på webbplatsen på sociala medier, såsom Facebook,
Twitter och LinkedIn. Vi ansvarar inte för sådana cookies. Vänligen läs dessa tredje parters
integritetspolicy noggrant.

Hur länge lagras cookies på min utrustning?
Lagringsperioden för cookies på din utrustning delas in i två kategorier.

Sessionscookies
Sessionscookies sätts per session, vilket innebär att de lagras tills du stänger din
webbläsare. Sessionscookies lagras inte på hårddisken på din utrustning.

Långvariga cookies
Långvariga cookies lagras på din hårddisk tills du tar bort de eller tills de löper ut. Vi kommer
inte att lagra cookierelaterad information från långvariga cookies under en längre tid än
maximalt två år.

Vilka alternativ har jag att hantera cookies på min utrustning?
Du kan acceptera eller vägra cookies genom dina webbläsarinställningar. Du kan även rensa
din cookiehistorik genom dina webbläsarinställningar.
Att acceptera cookies är oftast det bästa sättet att få tillgång det bästa på våra webbplatser.
Om du vägrar cookies kan detta leda till att vissa aspekter av våra webbplatser inte fungerar
på din utrustning och du kanske inte får tillgång till alla sektioner på våra webbplatser. Med
anledning av detta rekommenderar vi att du accepterar cookies.

Jag har fortfarande vissa frågor avseende cookies. Vem kan jag kontakta?
Om du vill veta mer om användningen av cookies på våra webbplatser, vänligen kontakta
oss via info@orio.com

