1.

Vi använder cookies på vår webbplats

1.1

En cookie är en textfil som lagras i besökarens dator. Enligt lagen om elektronisk kommunikation,
som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

•
•
•
•

Att webbplatsen innehåller cookies,
vad dessa cookies används till,
hur cookies kan undvikas, och
besökaren ska också samtycka till att cookies används.

1.2

Vi vill informera dig om att vi använder cookies på denna webbplats westermarkanjou.se.

2.

Användning av cookies

2.1

Cookien hjälper oss att hålla reda på webbläsaren så att den blir unik eller återkommande för funktioner
på vår webbplats och vårt statistiksystem av besökarflöden.

2.2

Det finns två typer av cookies, s.k. permanenta cookies och session cookies, varav båda används på 		
webbplatsen westermarkanjou.se. Permanenta cookies sparar en fil under en längre tid på besökarens 		
dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan besökaren senast
besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, sessionscookies, lagras endast temporärt
under den tid besökaren är inne och surfar på en webbplats. Session cookies försvinner när besökaren 		
stänger sin webbläsare.

3.

Möjlighet att undvika cookies

3.1

Du som besökare kan stänga av möjligheten för oss att spara cookien på din dator via din webbläsares
inställningar. Om du väljer att stänga av cookie funktionaliteten kan vissa funktioner på denna webbplats
upphöra att fungera korrekt.

3.2

Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för s.k. privat surfning eller inkognito-surfning.
Det betyder att alla cookies rensas ut varje gång du stänger din webbläsare.

4.

Mer information

4.1

Mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på
Post- och telestyrelsens webbplats.

4.2

Om du har några frågor om vår användning av cookies, vänligen kontakta oss på
info@westermarkanjou.se.

