
Cookies 

1. ANVÄNDNING AV COOKIES 

Detta avsnitt beskriver vår användning av cookies. För ytterligare information om hur informationen vi samlar in 
kan användas och delas, se vår integritetspolicy 

1.1 Definition av cookie och dess användningsområde 

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator, mobiltelefon, eller motsvarande enhet när du besöker en 
webbsida. En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka webbplatser och 
funktioner som besökts och används. Den hjälper också till att behålla inställningar när du navigerar på en 
webbsida eller besöker samma websida vid ett senare tillfälle. Vi använder både session cookies (som raderas 
när du stänger webbläsaren) och permanenta cookies (som lagras på din enhet under en viss tid, eller 
användaren själv raderar dem).  

1.2 Om ditt samtycke till cookies 

När du besöker en webbplats har du rätt att få tillgång till information om hur bl.a. cookies används. Du ska 
dessutom ge ditt samtycke till att cookies används. Om du inte samtycker till användandet av cookies kan det 
påverka din användarupplevelse och innebära att du inte får full tillgång till alla verktyg och funktioner på 
webbplatsen. Om du har lämnat ditt samtycke till användandet av cookies, kan du enkelt återkalla ditt samtycke 
och välja att blockera och/eller ta bort cookies. För mer information om hur du blockerar och/ eller tar bort cookies 
så hänvisar vi dig till avsnittet nedan “3. Hur du undviker cookies”. 

1.3 Behandling av personuppgifter 

Vissa av våra cookies kan samla in information som är personuppgifter. Vi kan samla in sådan information för 
syftet att skapa en mer personlig upplevelse för dig, t. ex. tillhandahålla marknadsföringsmaterial som är relevant 
för dig. I vissa fall, används informationen som samlats in via cookies bara för statistiska ändamål och för att 
förbättra vår webbplats. Vi kommer inte att kunna identifiera dig genom sådan information. För mer information 
om hur vi använder dina personuppgifter och information om dina rättigheter så hänvisar vi dig till vår 
integritetspolicy 

2. COOKIES SOM ANVÄNDS AV TREDJE PART 

På vår webbplats kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från sociala nätverk, t.ex. Facebook. Dessa 
leverantörer kan komma att använda cookies på vår webbplats. Vi saknar åtkomst till, och kan inte styra över, 
dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Du behöver därför 
kontrollera dessa leverantörers hemsidor för att få ytterligare information om hur deras cookies hanteras och 
vilken information deras cookies samlar in. 

 

 



3. HUR DU UNDVIKER COOKIES 

De flesta webbläsare tillåter dig att hantera hur cookies används. Du kan ställa in din webbläsare att blockera 
eller radera specifika cookies. Du kan hitta mer information om hur du hanterar cookies på 
www.aboutcookies.org eller klicka på hjälpknappen i din webbläsarmeny. Observera att om du blockerar vår 
användning av cookies, kan det resultera i att du inte får tillgång till alla delar och funktioner på vår webbplats. 
Det kan även komma att försämra din användarupplevelse. 

BILAGA TILL 60plus Markets COOKIE POLICY 

Namn: Google Analytics 

Typ av cookie, information som samlats in av cookien och funktionen av cookien: 

● Bestäm vilken domän som ska mätas 
● Urskilja unika användare 
● Smörj förfrågningsfrekvensen 
● Lagra nummer och tid för tidigare besök 
● Lagra trafikkällainformation 
● Bestäm start och slut på en session 
● Lagra värdet av anpassade variabler på besökarnivå 

 

Lagringstid: 2 år 

Domännamn: www.60plusmarket.se 

Utelämning av information till tredje part: Google får tillgång till informationen 

Namn: Facebook 

Typ av cookie, information som samlats in av cookien och funktionen av cookien: 

● Vi använder oss av Facebooks pixeltagg. Detta för att kunna associera användare på 60plusmarke.se 
som också besöker 60plus Market Facebooksida eller som ser vår marknadsföring på Facebook. Detta 
gör att vi kan mäta och analysera marknadskommunikation i syfte att ge användarna en bättre 
upplevelse. 

Lagringstid: 2 år 

Domännamn: www.60plusmarket.se 

Utelämning av information till tredje part: Facebook får tillgång till informationen 

  

 


