Cookie Policy Gravel Sweden AB
Det är viktigt att du som användare känner förtroende för oss. Gravel Sweden AB
med organisationsnummer 559063-4332 arbetar för att skydda din personliga
integritet. En viktig del av detta är att ge dig så mycket information som möjligt
om hur vi använder dina personuppgifter. Detta omfattar hur vi använder lokal
lagring av data och annan liknande teknik.
Vad menas med lokal lagring av data, cookies och andra liknande tekniker?
Lokal lagring av data innebär att data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator,
mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare. Lokal lagring av data kan till
exempel innehålla användarinställningar, information om hur du har surfat, vilken
webbläsare du använder, vilka annonser som har visats för dig och liknande på de
webbplatser som vi samarbetar med. Sådana uppgifter kan användas för att
personifiera innehåll och funktioner i våra tjänster i syfte att göra ditt besök
anpassat och meningsfullt för dig.
En typ av lokal lagring av data är cookies. En cookie är en liten textfil som lagras
på din enhet vilken gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare. Cookies
innehåller ingen direkt identifierbar information avseende dig (såsom namn,
adress, telefonnummer, mailadress etc.) utan endast information om din
webbläsare och den aktivitet som har skett genom webbläsaren.
Vi använder oss också av pixeltaggar som kan känna igen cookies och andra
identifierare som gör det möjligt för tredje parter att placera cookies i din enhet.
I detta dokument används termen ”lokal lagring av data” som ett samlingsnamn
för cookies, pixeltaggar och annan liknande teknik.
Varför använder Gravel Sweden AB lokal lagring av data?
Vi använder lokal lagring av data för att mäta och analysera trafiken på våra
webbplatser.
Vilka andra aktörer använder lokal lagring av data på Gravel Sweden AB?
Vi har tredjepartsleverantör som använder sig av lokal lagring av data på Gravel
Sweden’s webbplatser. Sådana underleverantörer måste följa
personuppgiftsbiträdesavtal och får inte använda data som lagrats för andra
ändamål än att leverera tjänster som vi har beställt.
Våra tredjepartslösningar innefattar idag:

● Facebook-pixel; används för att mäta och optimera annonser på Facebook (läs mer här)
● LinkedIn Conversion Tracking; används för att mäta och optimera annonser på LinkedIn (läs mer här)

● Google Analytics; används för att mäta och optimera våra webbtjänster (läs mer här)
● Upsales; används för att identifiera webbsidebesökare och resultat av våra marknadsföringstjänster (läs mer
här)

Vår annonsering:
Vi använder lokal lagring av data i anslutning till Gravel Sweden AB’s annonsering.
Genom att göra det kan vi få information om hur ofta du har sett en annons eller
en viss typ av annons och hur lång tid det har gått sedan du såg den. Vi använder
dessutom lokal lagring av data för att bygga segment och målgrupper för
marknadsföringsändamål och för att rikta annonser. Ytterligare information om
hur segment och målgrupper skapas i anslutning med annonsering hittar du här.
Hur kan jag hantera lokalt lagrad data?
Kort förklarat: Du kan antingen justera inställningarna i din webbläsare eller
använda speciella program som har tagits fram för att hantera cookies.
I webbläsarens inställningar finner du i regel en lista över alla cookies som finns
lagrade för att ge dig en översikt och, om du vill, radera oönskade cookies. Här kan
du normalt ange om du accepterar lagring av cookies från webbplatser du
besöker, från tredjeparter som är anslutna till webbplatserna och i vissa fall om
du vill få ett meddelande varje gång en ny cookie lagras. Vägledning om hur du gör
detta i olika typer av webbläsare anges nedan. Din webbläsare lagrar normalt
cookies i en specifik mapp på din hårddisk, så du kan också undersöka innehållet
mer detaljerat. Observera att du behöver ändra inställningarna i alla webbläsare
du använder på alla dina enheter.
NOTERA: Om du väljer att inaktivera cookies, kan det hindra delar av vår
webbplats från att fungera korrekt.
Nedan finns länkar till information om hur lokalt lagrade data kan hanteras i olika
webbläsare. Notera att processen för detta kan ändras och att länkarna som listas
nedan inte alltid kommer att innehålla den senast uppdaterade informationen.
Safari
Safari för iPhone och iPad
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
För mer detaljerad information om cookies kan du besöka www.minacookies.se
eller www.pts.se.
Kontaktinformation
Om du har frågor om hur Gravel Sweden AB använder cookies ber vi dig kontakta
info@gravel.se.

