Vi strävar efter att respektera våra användares, kunders och leverantörers, samt deras
representanters, integritet och säkerhet när det gäller alla produkter, tjänster,
applikationer och webbplatser som tillhandahålls av Glooko, Inc. och våra dotterbolag
(”Glooko-varumärken”). Denna cookie-policy förklarar vad cookies är, hur vi använder
cookies, hur tredje part som vi kan tänkas samarbeta med kan använda cookies på vår
webbplats, dina val när det gäller cookies och ytterligare information om cookies.
Glooko-varumärkenas webbplatser och digitala medier, inklusive appar, mobilappar,
konton på sociala medier, internet- och WiFi-aktiverade enheter osv. (”webbplatser”)
kan använda cookies och liknande tekniker (t.ex. pixeltaggar, webbfyrar osv.) för att vi
och tredje part ska kunna få information om dina besök på webbplatserna, inklusive för
att analysera dina besöksmönster. Vi kan använda denna information för att behandla
dina transaktioner eller förfrågningar, och, när det är tillämpligt, leverera online- och
mobilannonser, meddelanden och innehåll från oss och från tredje part som är specifika
för dina intressen.
Vad är cookies? Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller andra enheter.
De används ofta för att webbplatser ska fungera eller för att förbättra effektiviteten på en
webbplats. Cookies hjälper till att förbättra funktionaliteten och användarupplevelsen på
en webbplats eftersom webbplatsen kan läsa och skriva till dessa textfiler. Detta gör det
möjligt för webbplatsen att känna igen dig och komma ihåg viktig information som gör
din användning av webbplatsen smidigare (dvs. genom att komma ihåg ditt språk eller
teckensnittsinställningar).
Funktionstaggar/filer kräver inte ditt samtycke. Men för analytiska och andra taggar/filer
ber vi om ditt samtycke där det är tillämpligt och krävs enligt lag innan de placeras på
din enhet eller tillåter dig att välja bort vår användning av dessa typer av cookies. Du
kan ge ditt samtycke genom att klicka på lämplig knapp på Cookies-bannern som visas
för dig när du besöker våra webbplatser eller använder inställningscentret i vårt verktyg
för cookie-hantering.
Cookies som används av våra webbplatser
Våra webbplatser kan använda följande cookies:
Nödvändiga cookies. Dessa är cookies som krävs för att våra webbplatser ska
fungera. Nödvändiga cookies kan göra det möjligt för dig att bland annat logga in på
säkra delar av våra webbplatser, navigera på våra webbplatser, lägga till produkter i din
varukorg, göra beställningar, använda våra e-faktureringstjänster, osv.
Analytiska cookies/prestanda-cookies. Dessa cookies gör det möjligt för oss att
känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökarna navigerar på våra
webbplatser. Vi kan använda dessa cookies för att bland annat mäta hur våra kunder
använder webbplatsen för att förbättra funktionaliteten och optimera din
shoppingupplevelse. Detta hjälper oss att förbättra hur våra webbplatser fungerar, till
exempel genom att se till att användarna enkelt hittar det de söker.

Funktionella cookies/cookies för inställningar: Dessa cookies används för att känna
igen dig när du återvänder till våra webbplatser. Vi kan använda dem för att komma
ihåg det språk och den valuta som du använder på våra webbplatser och för att göra din
shoppingupplevelse mer effektiv. Dessa cookies gör det möjligt för oss att anpassa vårt
innehåll för dig, hälsa på dig med namn och komma ihåg dina preferenser.
Cookies för marknadsföring/målinriktning/delning i sociala medier. Dessa cookies
registrerar dina besök på våra webbplatser, vilka sidor du har besökt och vilka länkar du
har följt. Vi använder denna information för att göra våra webbplatser, och de annonser
som visas på dem, mer relevanta för dina intressen. Där det är tillämpligt och tillåtet
enligt lag kan vi också dela denna information med tredje part för samma ändamål.
Observera att tredje part (inklusive till exempel annonsnätverk och leverantörer av
externa tjänster som webbtrafikanalystjänster) också kan använda cookies. Vi har inte
någon kontroll över dessa.
Så här hanterar, inaktiverar eller väljer du bort cookies som används av våra
webbplatser
Du kan välja bort varje cookie-kategori (förutom absolut nödvändiga cookies) genom att klicka
på knappen ”cookie-inställningar” nedan:
Cookie-inställningar

Webbläsare tillåter dig också att ändra dina cookie-inställningar av olika skäl, inklusive
att blockera vissa typer av cookies eller filer. Du kan därför blockera vissa cookies
genom att aktivera de tillämpliga inställningarna i din webbläsare. Men om du använder
dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies kan det hända att du inte kan
komma åt alla eller delar av våra webbplatser eftersom vissa kan vara funktionella eller
nödvändiga cookies. Mer information om hur du tar bort eller blockerar cookies hittar du
på http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Du kan när som helst neka, acceptera eller ta bort cookies från våra webbplatser
genom att aktivera eller öppna inställningen för cookies i din webbläsare. Mer
information om hur du ändrar dina cookie-inställningar eller inaktiverar cookies helt och
hållet hittar du på http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies för information om
vanliga webbläsare. Tänk på att om cookies inaktiveras eller tas bort kan det hända att
du inte kan komma åt alla eller delar av våra webbplatser, eller att funktioner inte
fungerar som de ska.
För att välja bort att spåras av Google Analytics på alla webbplatser, besök
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Användare kan också välja bort annonsnätverk från tredje part genom att använda olika
branschföreningars webbplatser såsom:
 Network Advertising Initiative (NAI) – http://www.networkadvertising.org/choices/
 Digital Advertising Alliance (DAA) – (i) Globalt: https://optout.aboutads.info/;

(ii) Europa: http://youronlinechoices.eu/
Ytterligare information
Du hittar mer information om cookies och liknande taggar/filer på följande adresser:
- http://www.allaboutcookies.org/;
- http://www.youronlinechoices.eu/ (en guide till beteendereklam och integritet på nätet,
producerad av internetreklambranschen).

Om du har frågor eller funderingar eller behöver mer information, tveka inte att kontakta
oss på privacy@glooko.com

