NOTE Cookie policy
Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som innehåller en liten datamängd med information om vad du gör när du
besöker en webbplats, och som placeras på din dator av de webbplatser du besöker. De används i
stor utsträckning för att webbplatser ska fungera, eller fungera mer effektivt, samt att ge information
till ägare av webbplatsen. Användningen av cookies är nu standard för de flesta webbplatser.
Vilka uppgifter samlas in från NOTEs webbplats med hjälp av cookies?
• Vilka sidor som besöks.
• Hur länge respektive sida besöks.
• Antal besök per sida.
• Vilket företag användarens IP-adress är kopplat till.
• I vilket land och i vilken stad företaget finns.
• Om användaren laddat ner pdf-filer från webbplatsen, i så fall vilka.
Vilka är ändamålen med användningen av cookies?
• Att webbplatsen ska fungera, eller fungera mer effektivt.
• Att underlätta för användaren genom att tidigare valt språk på webbplatsen används
automatiskt vid nästa besök.
• Utvärdera hur webbplatsen används för att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur.
• Inhämta information i syfte att erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta varor och/eller
tjänster till kunder, förbättra våra tjänster och bilda relevanta partnerskap med leverantörer för
att leverera dessa tjänster. Detta är kopplat till affärsverksamhet till företag och riktas inte mot
konsumenter.
Använder någon annan den information som samlas in via cookies från NOTEs webbplats?
NOTE har ett verktyg från en tredjepartsleverantör vilket samlar information om användares beteende
på webbplatsen. Informationen används endast internt inom NOTE. Verktyget kan inte identifiera en
individuell person.
Informationen (inklusive din IP-adress) som skapas av Google Analytics genom din användning av
webbplatsen vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kan också överföra
denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar
informationen för Googles räkning.
Syftet för NOTE med Google Analytics är att utvärdera hur webbplatsen används för att kunna
förbättra innehåll, navigation och struktur.
Cookies på NOTEs webbplats
De cookies som används specificeras i tabellen nedan. Genom att använda NOTEs webbplats
godkänner du att dessa cookies placeras på din dator/enhet.
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Hur blockerar jag cookies i min webbläsare?
Om du inte vill att dina besök på NOTEs webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du
installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome,
Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Tillägget hämtar du från Google (informationen är på
engelska).
Hur kan jag granska vilka cookies som har lagrats samt radera lagrade cookies?
Genom webbläsaren kan du granska och radera tidigare lagrade cookies. Se webbläsarens hjälpsidor
för mer information.
Vilka konsekvenser får jag som användare om jag nekar till cookies?
Upplevelsen på webbplatsen förändras inte. Statistik kring ditt beteende på webbplatsen sparas inte.
Är cookies farliga?
Nej, cookies är inte farliga. De små textfiler som cookies består av kan inte innehålla virus.
NOTE Privacy policy
För mer information om hur NOTE hanterar personuppgifter, läs vår Privacy policy på www.noteems.com.

