
UTÖKAD INFORMATION ANGÅENDE ANVÄNDNING AV COOKIES
FÖR WEBBPLATSEN ALLAMÅRBRA.SE

Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Denna data skickas från en webbplats till
din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator.

Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren
tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information

från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser.
Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter. Cookies kan

inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Permanenta och temporära cookies.
Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta
cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionscookies är temporärt

placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan
vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. 

Vad används cookies till?
De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten.
Cookies används ofta vid inloggningar. När du som användare loggar in på en webbplats

placeras en cookie på din dator. Varje gång du öppnar en ny sida på samma webbplats skickar
din dator denna cookie till den webbplats du besöker. På så vis kan webbplatsen konstatera att
du är inloggad och du slipper uppge användarnamn och lösenord för varje ny sida du öppnar.

Cookies används också vid e-handel. Med hjälp av cookies kan webbplatsen hålla reda på
vilka varor du har ”lagt i din varukorg”. Cookies är även vanligt vid insamlandet av webbstatistik

för en webbplats.

Vilka cookies används på Allamårbra.se?
Vilka cookies som skapas beror på vilka val du gör på vår webbplats, t.ex. vilka sidor du öppnar

eller om du väljer att genomföra ett köp.

OBS!
Vi håller för närvarande på att samla in information från våra tjänster av tredje part vilka cookies

som skapas när deras tjänster används via vår webbplats. Vi kommer att uppdatera denna
informationssidan så fort vi fått detta till oss.

Vänliga hälsningar
Allamårbra.se
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