COOKIEPOLICY

1.

INFORMATION OM COOKIES

1.1.

Denna policy förklarar hur Cernera Fastigheter AB, 556671-8127 använder cookies på
webbplatsen cernera.se och din möjlighet att välja hur de ska användas. Se även vår
personuppgiftspolicy om du vill veta hur vi hanterar dina personuppgifter.

1.2.

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas i din webbläsare. När
vi hänvisar till cookies i den här policyn omfattas även andra liknande tekniker och
verktyg som hämtar och lagrar information i din webbläsare.

1.3.

Med hjälp av cookies kan vi spara dina preferenser så att du inte behöver ställa in dem på
nytt varje gång du besöker oss. Cookies hjälper oss vidare att samla in statistik i syfte att
förbättra våra tjänster, analysera användning av vår webbplats och mäta hur effektiva våra
marknadsföringsinsatser är.

2.

TYPER AV COOKIES

2.1.

Nedan följer en beskrivning av olika typer av cookies som förekommer på vår webbplats
och deras respektive användningsområden.
Sessionscookies
Sessionscookies är endast temporärt placerade på din dator när du besöker webbplatsen
och försvinner sedan när webbläsaren stängs ner. Sessionscookies sparas alltså inte
permanent på datorn.
Permanenta cookies
Permanenta cookies blir kvar i din webbläsare efter du lämnat webbplatsen om du inte
själv raderar dem.
Förstapartscookies
Förstapartscookies placeras på din dator av oss när du surfar in på vår webbsida.

Tredjepartscookies
Tredjepartscookies används för att samla information för annonsering och skräddarsytt
innehåll samt för webbstatistik och kommer från våra samarbetspartners i samband med
att du surfar in på vår webbplats. Tredjepartscookies ger en bild av användarens surfvanor
och det finns möjlighet att blockera just denna typ av cookies i din webbläsare genom att
göra en individuell inställning i din dator om du inte vill att tredjepartscookies ska
accepteras.
Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att grundläggande funktioner ska kunna fungera, till
exempel för att kunna skydda din data. Utan dessa cookies fungerar inte våra tjänster

Funktionalitetscookies
Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg eventuella val du har gjort.
Marknadsföringscookies
Samlar in information om dina aktiviteter och visat intresse på vår webbsida så att vi kan
ge dig relevanta erbjudanden i andra kanaler (till exempel vilka av våra produkter du ser i
banners på andra sidor).
Analyscookies
Innehåller generell information om hur du använder våra tjänster. Informationen gör att vi
kan anpassa vår hemsida efter dina behov så att vi kan göra din användning så enkel som
möjligt eller för att kunna analysera våra besöksflöden.
3.

COOKIETABELL

3.1.

Nedan ser du en översikt över de cookies vi använder och syftet med dessa. Första gången
du besöker cernera.se får du ett meddelande om att vi använder nedan cookies.

Leverantör

Namn

Syfte

Typ

Lagringstid

Cernera.se

cookielawinfo-

Avgör huruvida användaren har

Förstapartscooki

1 dag

checkbox-necessary

accepterat cookies på

e

webbplatsen.

Nödvändig

cookielawinfo-

Avgör huruvida användaren har

Förstapartscooki

checkbox-non-

accepterat cookies på

e

necessary

webbplatsen.

Nödvändig

_fbp

Används av Facebook för att

Tredjepartscooki

leverera ett antal

e

marknadsföringsprodukter

Marknadsföring

Cernera.se

Facebook.com

såsom realtidsbudgivning från
tredjepartsannonsörer. Används
för att du ska kunna få bättre
anpassade annonser,
information och erbjudanden.

1 dag

120 minuter

Google.com

_gat

Används av Google Analytics

Tredjepartscookie

för att begränsa antalet anrop

Analys

31 minuter

om webbplatsen får mycket
trafik.
Google.com

_ga

Registrerar ett unikt ID som

Tredjepartscookie

används för att generera

Analys

2 år

statistiska data om hur besökare
använder webbplatsen.
Informationen kan därefter
användas för att förbättra
funktioner och din
användarupplevelse.
Google.com

_gid

Registrerar ett unikt ID som

Tredjepartscookie

används för att generera

Analys

2 år

statistiska data om hur besökare
använder webbplatsen.
Informationen kan därefter
användas för att förbättra
funktioner och din
användarupplevelse.
Font awesome

_fonts_loaded

Detta säger till webbplatsen att

Tredjepartscookie

teckensnitten har laddats

Funktionalitet

28 dagar

framgångsrikt, så hindrar dem
från att försöka laddas varje
gång en användare öppnar en
ny sida när de rör sig runt på
webbplatsen.
Youtube.com

GPS

Registrerar ett unikt ID på

Tredjepartscookie

mobila enheter för att

Marknadsföring

möjliggöra spårning av
geografisk position med hjälp
av GPS. Används för att ge
bättre anpassade annonser,
information och erbjudanden.

59 minuter

Youtube

PREF

Skapar ett unikt ID som

Tredjepartscookie

används av för att föra statistik

Marknadsföring

8 månader

över hur besökare använder
videoklipp från YouTube på
olika webbsidor. Används för att
ge bättre anpassade annonser,
information och erbjudanden.
Doubleclick.ne

IDE

t

Används av Google

Tredjepartscookie

DoubleClick för att registrera

Marknadsföring

1 år

och rapportera användarens
aktivitet på hemsidan efter att
ha tittat på eller klickat på en
annons med syftet att mäta
effektiviteten av en annons,
samt för att kunna presentera
riktade annonser för
användaren.
Doubleclick.ne

test_cookie

t

Används för att avgöra

Tredjepartscookie

huruvida en användares

Marknadsföring

1 dag

webbläsare stödjer cookies.
Youtube.com

VISITOR_INFO1_LIV

Används för att försöka

Tredjepartscookie

E

uppskatta användarens

Marknadsföring

179 dagar

bandbredd på hemsidor med
integrerade Youtubevideos.
Youtube.com

YSC

Registrerar ett unikt ID för att

Tredjepartscookie

föra statistik om vilka videor

Marknadsföring

Session

från YouTube som användaren
har sett.
Youtube

yt-remote-cast-

Lagrar användarens

Tredjepartscookie

installed

videospelarpreferenser genom

Marknadsföring

Session

videoinbäddning.
Youtube

yt-remote-connected-

Lagrar användarens

Tredjepartscookie

devices

videospelarpreferenser genom

Marknadsföring

Permanent

videoinbäddning.
Youtube

yt-remote-fast-chech-

Lagrar användarens

Tredjepartscookie

period

videospelarpreferenser genom

Marknadsföring

videoinbäddning.

Session

Youtube

yt-remote-session-

Lagrar användarens

Tredjepartscookie

app

videospelarpreferenser genom

Marknadsföring

Session

videoinbäddning.
Youtube

yt-remote-session-

Lagrar användarens

Tredjepartscookie

name

videospelarpreferenser genom

Marknadsföring

Session

videoinbäddning.

4.

OM DU VILL UNDVIKA COOKIES

4.1.

Om du inte vill acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar
till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie.
Du kan även välja att endast acceptera förstapartscookies eller att ta bort cookies när du
stänger webbläsaren. Hos vissa tredjepartsleverantörer som placerar cookies har du
möjligheten att blockera användningen av dessa cookies i din webbläsare. Vidare
instruktioner hur du gör detta finns hos respektive leverantör.

5.

UPPDATERINGAR OCH KONTAKT

5.1.

Vi uppdaterar denna cookieinformation löpande och uppmuntrar dig därför att läsa den
regelbundet för att hålla dig uppdaterad om hur vi använder cookies. Om du vill veta mer
om vårt arbete med dataskydd är du välkommen att kontakta GDPR@cernera.se.

