COOKIES
Hoist Finance använder s.k. cookies (webbkaka eller kaka). Enligt lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur
de kan undvikas. När du använder vår webbplats och accepterar cookies godkänner du samtidigt vår
användning av cookies. Vi använder cookies för att förbättra din övergripande upplevelse, till exempel genom
att kunna komma ihåg vem du är och var på webbplatsen du har besökt. En cookie är en liten textfil som lagras
på din dator eller mobilenhet av webbservern som tillhandahåller webbplatsen. Information nedan beskriver
vilka cookies som används och hur de kan inaktiveras. Cookies är INTE virus och kan inte användas för att utföra
program. I många fall behöver en webbplats använda en cookie för att kunna fungera korrekt.
Vi använder två olika typer av cookies på vår webbplats:
1.

En sessionscookie är en tillfällig cookie som raderas när du stänger webbläsaren. Sessioncookies
används för att hålla reda på vilken av Hoist Finance webbserver du var ansluten till när du inledde ditt
besök på webbplatsen. Många webbplatser inklusive denna webbplats använder mer än en webbserver
för att hantera och sprida trafiken. Det är viktigt för webbplatsen att kunna veta vilken webbserver som
hanterar din trafik och sessionscookien innehåller den informationen.

2. En mer långvarig cookie är en typ av cookie som finns kvar på din dator eller mobilenhet under en
förutbestämd tidsperiod. Ihållande cookies används för att samla information om besökarnas beteende
och samla in statistik.
Översikt rörande cookies som används på vår webbplats
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Observera att när du navigerar mellan våra olika företags webbplatser kan andra cookies användas. Denna
cookie policy gäller endast för denna webbplats, så när du länkas till andra webbplatser bör du ta del av deras
cookie policy.
Så här hanterar du cookies
Om du vill veta mer om cookies, hur man hanterar cookies och vilka olika typer av cookies, besök gärna
https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/ Användningen av dessa cookies kan när som helst
förhindras genom att du hanterar och ändrar cookie inställningar i din webbläsare. Funktionen på denna
webbplats kan komma att försämras som en följd. Om du inte är säker på hur du gör besöker du avsnittet
''Hantera cookies'' på ovanstående webbplats där du kan hitta information om hur du inaktiverar cookies på
alla webbläsare. Om du vill förhindra att cookies läggs på din dator eller mobilenhet på den här webbplatsen,
men inte kan eller inte vill genomföra de åtgärder som anges ovan, vänligen avstå från att använda denna
webbplats.

Friskrivning
Informationen på https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/ webbplats är endast för allmän
information. Vårt företag tar inget ansvar för fel eller försummelser i innehållet på ovan nämnda webbplats.
Under inga omständigheter ska vårt företag vara ansvarigt för några speciella, direkta, indirekta, följdskada
eller tillfälliga skador eller skada, oavsett om det är en handling av kontrakt, vårdslöshet eller annan skada som
uppstår på grund av eller i samband med användningen av webbplatsen eller innehållet på webbplatsen.
https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/ kan innehålla länkar till externa webbplatser som
inte tillhandahålls eller underhålls av eller på något sätt anslutet till vårt företag. Observera att vårt företag inte
garanterar noggrannhet, relevans, aktualitet eller fullständighet av information på dessa externa webbplatser.
Google Analytics
Observera att vi använder Google Analytics för att ge dig den bästa användarupplevelsen på vår webbplats.
Användningen inkluderar läget "Universal Analytics", vilket gör det möjligt att tilldela data, sessioner och
interaktioner mellan flera enheter till ett pseudonymt användar-ID och därmed analysera en användares
aktiviteter över enheter. Google Analytics använder "cookies", som är textfiler placerade på din dator, för att
hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna interagerar med webbplatsen. Informationen som genereras
av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.
Vi vill framhålla att på denna webbplats har Google Analytics utökats till att omfatta IP-anonymisering för att
säkerställa anonym samling av IP-adresser (s.k. IP-maskering). Den IP-adress som överförs av din webbläsare i
samband med Google Analytics sammanfogas inte med andra Google-data. Uppgifterna kommer att överföras
till USA under EU-US integritetsskydd. Du kan läsa mer om Googles certifikat för EU-US integritetsskydd
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
Sammanfattningsvis lagrar inte Google Analytics någon personlig information om webbplatsanvändare. Se
följande länk för bekräftelse från Google:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
Mer information om Googles Analytics cookies finns på Googles hjälpsidor och sekretesspolicyen:
-

Google´s Privacy Policy
Google Analytics Help pages

Dina rättigheter
Du kan hindra Google från att samla in data som genereras av cookien och som relaterar till din användning av
webbplatsen (inklusive din maskerade IP-adress) och från att bearbeta dessa data av Google genom att hämta
och installera Google Analytics opt-out browser add-on Browser. Opt-out-cookies kommer att förhindra
framtida insamling av din data när du besöker denna webbplats. För att förhindra att Universal Analytics samlar
in data över olika enheter måste du välja bort alla system. Om du klickar här kommer cookie inställningar att
justeras: inaktivera Google Analytics. Vi vill informera om att du kanske inte kan använda alla funktioner på
denna webbplats till sin fulla omfattning om du väljer bort Google Analytics.
Uppdatering
Denna Cookie policy uppdaterades den 19 March 2019.

Kontakta oss
Om du har några frågor angående denna cookie policy, tveka inte att kontakta Hoist Spar Kundtjänst, tel: 08 555 177 92, epost: info@hoistspar.se.

