Cookies Policy
Introduktion
Axactor Sweden AB, med organisationsnummer 556717-2597 är personuppgiftsansvarig i
förhållande till de personuppgifter som Axactor samlar in och behandlar i samband med
drift och underhåll av vår webbplats www.axactor.se
Syftet med att samla in dina personuppgifter när du besöker vår webbplats är för att logga
användandet av www.axactor.se för att utveckla och förbättra vår service, vilket du kan
läsa mer om i vår integritetspolicy som du hittar här. För att kunna göra detta använder
vår webbplats s.k. cookies vilket är en generellt accepterad metod på internet. Cookies är
små textfiler som är sparade på din dator, mobiltelefon, surfplatta etc.
Vad är en cookie och vad används den till?
Cookies innehåller data som samlas in för att erhålla statistik över aktiviteten på
www.axactor.se. Axactor använder tekniska cookies för att:
• Identifiera den enhet som de är sparade för och för en begränsad tid (till exempel kan
cookies endast lagras för en session, d.v.s. tills webbläsaren är stängd eller permanent
sparad i din webbläsare, d.v.s. tills du rensar webbläsarens cache);
• Optimera presentationen av webbplatsen i linje med enhetens visningsinställningar
(språk, skärmupplösning, operativsystem etc.);
• Tillåta dig att komma åt personliga områden (t.ex. ditt användarkonto eller innehåll som
är reserverat för dig) på grundval av den information du tillhandahöll när du skapade ditt
konto;
• Komma ihåg viss information om formulär som du fyllt i på vår hemsida;
• Kompilera statistik avseende besök på- och användningen av vår webbplats; samt
• Genomföra vissa säkerhetsåtgärder.
Om det program du använder för att komma åt denna webbplats är inställd på att vägra
nya cookies eller radera befintliga cookies, kan din möjlighet att använda vissa av
funktionerna på denna webbplats vara begränsad.
Vi använder även s.k. audience-measuring cookies som utfärdats av oss och/eller våra
tekniska tjänsteleverantörer för att mäta antalet personer som åtnjuter våra olika typer av
innehåll på vår webbplats. Dessa cookies används också för att identifiera eventuella
navigeringsproblem och därmed förbättra webbplatsens användbarhet. Dessa cookies ger
endast anonymiserad statistik och ger inte information om enskilda besökare
Axactor använder både permanenta cookies och sessionscookies för tekniska- och
mätändamål för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse när du besöker vår
webbplats.
Personuppgifter, data och trafikinformation
När du besöker vår webbplats samlar och behandlar vi följande personuppgifter, data och
trafikinformation:
• Din IP-adress, webbläsare och operativsystem;
• Din geografiska plats;
• När webbsidan besöktes;

• Vilka webbsidor på www.axactor.se den registrerade IP-adressen besöker, varaktigheten
för de olika besöken och eventuella filer du laddat ner;
• Vilken länk som kan ha hänvisat dig till www.axactor.se;
• Vad du klickade på under ditt besök på webbplatsen och alla filer som du hämtade; och
• Personuppgifter som du registrerade på webbsidan, till exempel namn, telefonnummer,
e-post etc.
Om dina webbläsarinställningar är inställda för att acceptera cookies godkänner du
Axactors användning av cookies när du besöker vår webbplats.
Hur kan du administrera cookies i din webbläsare?
Standardinställningen i de flesta webbläsare är att acceptera cookies automatiskt. Du kan
ändra och anpassa dina inställningar manuellt. Observera dock att du måste acceptera
användningen av vissa cookies för att www.axactor.se ska kunna fungera på ett
tillfredsställande sätt.
Du kan vanligtvis välja vilka webbplatser du tillåter cookies från i webbläsarens
inställningar. Du kan också begära att bli underrättad varje gång en ny cookie lagras i din
webbläsare.
Såhär tar du bort cookies i olika webbläsare
Varje webbläsare är inställda på olika sätt när det gäller hanteringen av cookies. Detta
framkommer av din webbläsares hjälpmeny, hur du justerar dina cookieinställningar. Klicka
på den relevanta länken nedan för att få tillgång till detaljerad information om cookieinställningar:
Cookieinställningar i Microsoft Internet Explorer
Cookieinställningar i Microsoft Edge
Cookieinställningar i Firefox
Cookieinställningar i Google Chrome
Cookieinställningar i Safari web and iOS
Cookieinställningar i Opera
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Google Analytics cookies. Används för att skilja på användarna.
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Innehåller kampanjer relaterade till information för användaren.
Konverteringstaggar för Google Ads webbplats läser denna cookie om du
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