Cookies (Cookie Policy)
Vår webbplats använder cookies för att ge våra besökare en så bra upplevelse som möjligt och samtidigt ge oss
möjlighet att utveckla vår verksamhet och kunna skapa bättre produkter och tjänster.
Denna policy förklarar vad Cookies är och vad vi använder dem till, samt hur du kan hantera, radera och justera
dina inställningar beroende på vilka cookiekategorier du önskar att använda.

Vad är Cookies?
Cookies är en bit data som skickas från en webbplats och lagras i din webbläsares minne. Cookies kan krävas
för att en webbplats ska fungera korrekt eftersom webbplatser är tillståndslösa (de kommer inte ihåg
användarinformation från en intern sida till en annan).
Ibland används Cookies för att spåra åtgärder och händelser på en webbplats eller på flera webbplatser för att
samla in användningsinformation eller identifiera intressen för exempelvis produkter eller tjänster och förstå
beteenden för att kunna erbjuda relevanta annonser, produkter och tjänster.

Typer av cookies
Det finns två vanliga Cookies, tidsbestämda och sessionscookies.
Tidsbestämda Cookies
Tidsbestämda Cookies sparas under en viss tid för att bland annat ge möjlighet att förstå hur en sida används
mellan olika tillfällen.
Nedan information kan sparas i Tidsbegränsade Cookies:
● Namn
● Adress
● IP-adress
Syften för användning:
Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig och andra besökare. Genom att spara
exempelvis inloggningsuppgifter eller annan information kan du spara inställningar, minska antalet
inloggningar, och enbart visa relevant information.
Sessions Cookies
Sessions Cookies är Cookies som inte ligger kvar utan sparas enbar under den tid som en besökare använder en
webbplats och raderas när webbplatsen stängs ned.
Nedan information kan sparas i Sessions Cookies:
● Språk
● Produkter i varukorg
● Valutor
● Använda knappar
● Tillfälliga inställningar

Syften för användning:
Vi använder sessionscookies för att förbättra användarupplevelsen för dig och andra besökare. Sessions
Cookies gör att du bland annat kan spara en produkt i varukorgen utan att den behöver väljas på nytt flera
gånger.

Kategorier av cookies
För att det skall vara enklare att förstå vad en specifik Cookie har för syfte så kategoriserar vi Cookies i nedan
kategorier. Det gör det också lättare för dig som besökare att veta vilka typer av Cookies som du vill använda
och varför.

Nödvändiga Cookies (Necessary cookies)
Nödvändiga cookies används för att en webbplats ska fungera korrekt, de används i allmänhet inte för spårning
och delas inte mellan webbsidor. Den vanligaste nödvändiga åtgärden som utförs med hjälp av en cookie är
användarautentisering. När du loggar in på någon webbplats lagras en cookie i din webbläsare inklusive viss
data som används av webbplatsen för att komma ihåg vem som är autentiserad när du går till en annan intern
sida eller uppdaterar webbplatsen. Cookies används också för att en webb ska veta vad som finns i din
kundvagn, lastbalanseringsinformation med mera.

Preferens Cookies (Preference cookies)
Preferens Cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg information för att anpassa hur
webbplatsen ser ut eller beter sig för varje användare. Detta innefattar bland annat att lagra vald valuta, region,
språk eller färgtema.

Analys Cookies (Analytical cookies)
Analytiska cookies är inte nödvändiga utan används för att samla in värdefull information om hur en webbplats
används, identifiera problem och ta reda på vad som behöver förbättras på webbplatsen och vilket innehåll
som är användbart. Informationen som samlas in är i de flesta fall anonym, men vissa analystjänster samlar in
information som kan användas för att identifiera användaren.

Marknadsförings Cookies (Marketing cookies)
Marknadsförings Cookies används för att spåra besökare över webbplatser för att tillåta oss att visa relevanta
och engagerande annonser.

Samtycke till cookies
Samtycke inhämtas direkt på webbplatsen via en informationsruta om cookies. Användaren
accepterar cookies genom att klicka på “Acceptera”/”Acceptera alla” eller liknande formulering.

Samtyckets giltighetsperiod
Samtycket till användning av cookies kan ses i dina inställningar för Cookies på denna webbplats. När den
perioden passerat behöver webbsidan hämta in ett nytt samtycke för att fortsätta använda Cookies.

Återkallande av samtycke & hantera Cookie inställningar
Har du eller annan användare lämnat ett samtycke och önskar ändra det så kan det göras via antingen:
1.

Direkt via webbläsaren
Samtycket kan återkallas direkt via din webbläsare, beroende på vilken webbläsare du använder så kan
det vara olika tillvägagångssätt. Här beskrivs några olika webbläsare.

2.

Via dina Cookie inställningar på webbplatsen
Du hittar dina Cookie inställningar för sidan antingen längst ned till vänster eller höger på denna sida.
Inställningarna hittar du genom att klicka på ikonen för Cookies som ser ut som kan se ut som ett
kugghjul.

Skulle något av ovan inte fungera för dig så är du välkommen att kontakta oss för att återkalla ditt samtycke för
Cookies.

Rätt att få personuppgifter raderade
Om du vill få dina uppgifter raderade kan du kontakta oss. Mer information och om dina rättigheter enligt
GDPR kan du läsa i vår www.vasatandlakarna.se/privacy.

Kontakta oss
Har du frågor eller funderingar kring användandet av Cookies eller bara vill veta mer om oss och våra tjänster
så är du välkommen att kontakta oss direkt via våra kontaktuppgifter på sidan.
Allmänna frågor
Telefon: 031 - 711 50 25
Epost: info@vasatandlakarna.se

