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1.

Inledning

1.1.

Denna cookie policy beskriver hur Sharp Cookie Advisors AB, organisationsnummer 559019-8700 med adress Box 45411, 104 31 Stockholm (”vi”
eller ”oss”) använder cookies på www.sharpcookie.se (”Webbplatsen”).

1.2.

Du godkänner vår användning av cookies genom att klicka ”jag godkänner” på bannern längst ner på sidan, och/eller genom att använda
Webbplatsen.

2.

Cookie

2.1.

En cookie är en liten textfil som sänds från en webbplats och som lagras i användarens webbläsare, mobiltelefon eller annan enhet när användaren
surfar på Webbplatsen.

2.2.

En cookie kan hjälpa hemsideleverantören att känna igen din enhet nästa gång du besöker Webbplatsen, ge dig tillgång till vissa funktioner på
Webbplatsen och/eller registrera dina surfvanor.

2.3.

Det finns andra teknologier så som pixeltaggar, beacons och andra liknande filer och teknologier som kan ha samma funktion som cookies. I denna
cookie policy använder vi begreppet ”cookies” för cookies och alla sådana liknande teknologier.

3.

Syften

3.1.

Vi använder följande cookies för syften som anges nedan:

3.2.

Funktionella cookies

3.2.1. Vi använder funktionella cookies för att hantera vissa funktioner på Webbplatsen i enlighet med dina val. Detta innebär att när du fortsätter använda
eller återvänder till Webbplatsen, så kommer denna att tillhandhållas så som du tidigare begärt, t.ex. genom att komma ihåg ditt användarnamn och
anpassning av Webbplatsen.
3.3.

Analyscookies

3.3.1. Vi använder analyscookies för att analysera hur tillgång till Webbplatsen sker, hur den används eller fungerar. Vi använder informationen för att
upprätthålla, driva och förbättra Webbplats.
3.4.

Tredje parts-cookies

3.4.1. Vi kan tillåta våra partners att använda cookies på Webbplatsen för de syften som anges ovan. Vi kan också tillåta tjänsteleverantörer som agerar på
vårt uppdrag att använda cookies för syften som anges ovan.
4.

Du kan välja bort cookies

4.1.

De flesta webbläsare tillåter att du hanterar hur du vill att cookies ska användas. Du kan genom inställningar i din webbläsare blockera cookies eller
ta bort cookies. Generellt bör du också kunna hantera liknande teknologier genom inställningar i din webbläsare. De flesta webbläsare tillåter att du
hanterar hur du vill att cookies ska användas. Du kan genom inställningar i din webbläsare blockera cookies eller ta bort cookies. Generellt bör du
också kunna hantera liknande teknologier genom inställningar i din webbläsare.

4.2.

Vänligen notera att om du väljer att blockera cookies kan funktionaliteten hos Webbplatsen påverkas.
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