
 

 

 

 

 

 

 

COOKIEPOLICY 

Vad är cookies? 

AB Sporrong, org.nr 556221-1820, Hemvärnsgatan 11, 171 54 Solna (”Sporrong” eller ”vi”) 

använder s.k. cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från en 

webbplats till din webbläsare. En cookie kan inte identifiera dig personligen utan endast den 

webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella 

webbsidan. Olika cookies finns alltså på olika datorer om du använder olika datorer för att nå våra 

webbplatser.  

 

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de 

lagras i din webläsare eller inte. Till att börja med kan en cookie antingen skickas till dig från den 

webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar 

tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. 

tredjepartscookie). Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies.  

En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök 

och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. 

Funktionen av en sessionscookie är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare 

besökt del av hemsidan och underlättar på så vis din navigering på hemsidan.  

En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför att en webbsida kan känna igen 

din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken.  

 

Vi använder inte cookies till att: 

  Spara någon som helst personlig information om dig utan ditt samtycke. 

  Samla in någon som helst känslig information.  

  Skicka vidare personlig information till tredje part. Tredjepartscookies sätts av tredje part  

och används av dem, för mer information om deras cookieanvändning hänvisas till 

respektive bolags cookiepolicy. 

Hur använder vi cookies? 

Sporrong använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren, t.ex. genom att: 

  Göra att webbsidan fungerar som du förväntar dig. 

  Sparar vissa inställningar från ena besöket till nästa.  

  Förbättrar din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan. 

  Möjliggöra att du enkelt kan sprida innehåll vidare i sociala nätverk såsom Facebook, 

Instagram och Twitter.  

  Statistik som räknar antalet användare och analyserar trafiken. 

Samtycke till cookies  

Genom att tillåta cookies på vår webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad 

som anges i den här policyn.  

 

 

 



 

 

 

 

Stänga av cookies Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din 

webbläsares säkerhetsinställningar. De flesta webbläsare har en standardinställning som 

accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå från att låta våra webbsidor lagra 

cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies 

eller radera de cookies som finns lagrade på datorn, se webbläsarens hjälpsidor för mer 

information. Vi kan dock inte garantera att webbsidan då fungerar tillfredsställande. Dessa kan 

stängas av genom att anpassa din webbläsares säkerhetsinställningar. 

 

Vilka cookies använder Sporrong?  
 

Namn Funktion 

ASP.NET_SessionId Prestanda 

Google Analytics (tredjepart) Statistik 

 

Ändringar i cookiepolicyn 

Observera att villkoren i den här cookiepolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen 

kommer i sådana fall att publiceras på Sporrongs hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa 

villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna.  

Kontakta oss 

Om du har frågor kopplade till denna cookie-policy vänligen kontakta vår kundservice på nedan 

kontaktuppgifter. 

 

AB Sporrong 

Box 6042 

171 06 Solna 
 

personuppgifter@sporrong.se 

Tel.nr 08-446 54 50 


