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GDPR C/O Nature in Skåne AB 
 

KAKOR 
Vi använder cookies för att anpassa vårt innehåll, visa relevanta annonser och ge dig en bättre 
upplevelse. Genom att använda sajten godkänner du att cookies används för dessa ändamål. 
 

Cookies och liknande tekniker 
Nom nom nom ��� 
Senast uppdaterad 24 mars 2020 
 

C/O Nature använder cookies, web beacons, identifierare och liknande tekniker (gemensamt 
kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på våra 
webbplatser. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande vår 
användning av cookies. 
 
Vad är cookies? 
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från C/O Nature 
eller våra partners servrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika 
cookies: 
• Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare. 
• Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går 

ut. 
• Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker. 
• Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida. 
• Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig. 
• Identifierare är olika tekniker som hjälper företag att känna igen din enhet när du 

återvänder till en app eller på annat sätt använder en tjänst. 
• Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på 

ett sätt som liknar cookies och web beacons. 
 
Varför använder vi cookies? 
Huvudsyftet är att förbättra din användarupplevelse i de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra 
tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra helt enkelt finns för att göra våra 
tjänster bättre. 

Vi använder cookies för att hantera inloggningar och öka säkerheten för våra användare, att 
analysera beteende för att veta vilka delar av tjänsten vi bör förbättra, att analysera hur våra e-
postutskick fungerar och att vi skickar information som du som användare uppskattar, att 
kunna visa upp erbjudanden på C/O Nature som är relevanta för dig, för att mäta hur dessa 
erbjudanden presterar, samt för att komma ihåg inställningar och andra val som du gör på 
våra webbplatser. 
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Statistiken gör att vi löpande kan mäta vad ni som användare gillar och se till så att vi tar fram 
produkter och tjänster som är av nytta och fungerar som de ska. Med den informationen kan 
vi löpande utveckla och förbättra C/O Nature. 

Vänligen se C/O Nature’s integritetspolicy vad gäller vår hantering av personuppgifter. 

Vilka cookies används på C/O Nature? 
Facebook 
Cookies från domänen facebook.com används för att anpassa annonsering på anonymiserat 
beteendemönster och för att mäta effekter av annonseringen. 
För mer information läs här: https://www.facebook.com/help/568137493302217 & 
https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

För analys och mätningar 
Google Analytics 
Google Analytics är ett system som samlar in statistik om besökare till en webbplats och hur 
de interagerar med den. Det är alltså den specifika webbplatsen och besökarna till den som är 
i fokus och som kan analyseras.  
Cookies från domänen google-analytics.com används. 
För mer information läs här: https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en 
 
Google Tag Manager 
Google Tag Manager är Googles verktyg för att hantera och administrera så kallade taggar. 
Taggar är olika “kodsnuttar” som man använder för att tillföra funktionalitet till en webbplats. 
Den vanligaste användningen är webbanalysmätning och marknadsföringsmätning. 
För mer information läs här: https://www.google.com/analytics/tag-manager/ 
 

Hur gör jag för att förhindra användningen av cookies? 
Om du inte vill att vi använder cookies för att förbättra din upplevelse så kan du enkelt stänga 
av dessa. Sådana inställningar innebär dock att vissa funktioner på de flesta webbplatser inte 
kommer att fungera. 

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din 
hårddisk. 

Beroende på vilken webbläsare du använder kan du läsa mer om hur du går tillväga under 
någon av följande länkar: 

• Firefox 

• Safari 

• Google Chrome 

• Internet Explorer 
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För att göra samma sak på din mobiltelefon kan du för iOS under integritets- och reklam-
inställningar gå in och välja att begränsa spårning. För Android gör du detta under Google-
inställningar och annonser. 

Google tillhandahåller verktyg för sina produkter där man själv kan hantera den insamling och 
användning som sker.  
Inställningar för Google Analytics hittar du på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och för 
Googles annonsverktyg på https://www.google.com/settings/ads. 

Var hittar jag mer information om cookies? 
Om du vill ha mer information om cookies och vad lagen säger om dem kan du läsa mer på 
Post- och telestyrelsens, PTS, webbplats. Om integritet: 
https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/ 

Om du har några frågor eller kommentarer om vår användning av cookies, vänligen kontakta 
oss på mailto:C/O Nature 

Detta dokument uppdateras årligen av ägaren av företaget.  

Carina Eriksson, ägare till C/O Nature in Skåne AB, är personuppgiftsansvarig. 
 

Versionshistorik 
1. 2020-03-24 Skapad av Carina Eriksson 
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