COOKIEFÖRKLARING
På Danone vill vi vara öppna och transparenta i hur vi använder cookies och vad det
betyder för dig. En del av de cookies vi använder är nödvändiga för att vår webbplats
ska fungera, men det finns även cookies som du kan välja bort eller blockera.
Vi strävar efter att ge dig tillräckligt information om de cookies vi använder för att du
ska kunna göra ett välunderrättat val när det gäller vilken information du delar med
oss.
Om du har ytterligare frågor eller kommentarer ber vi dig kontakta oss via
vår kontaktsida.

VAD ÄR COOKIES?
En cookie är en liten fil som sparas på din dator eller mobilenhet. Den har ett unikt ID
som tilldelas din enhet och som gör att webbsidan kan komma ihåg dina åtgärder
och preferenser (t.ex. plats, språk, teckenstorlek och andra visningsalternativ) över
en tidsperiod. På så sätt behöver du inte lägga in informationen varje gång du
kommer tillbaka till webbplatsen eller surfar från en sida till en annan. Cookies kan
också bidra till att anpassa din surfningsupplevelse.
Alla cookies innehåller inte personlig information men när de gör det kommer vi att
behandla denna information som personuppgifter i enlighet med
vår sekretessförklaring. Vi behandlar också cookieinformationen som personuppgifter
när den är kopplad till ditt konto eller annan kontaktinformation.

TYPER AV COOKIES

Det finns två breda typer av cookies – bestående cookies och sessionscookies.
Bestående cookies ligger kvar i din enhet tills de raderas manuellt eller automatiskt.
Sessionscookies ligger kvar i din enhet tills du stänger webbläsaren och de därmed
raderas automatiskt.

VARFÖR ANVÄNDER VI
COOKIES?
Generellt finns det några anledningar till varför vi kan använda cookies:
•
•

•

•

Cookies som är strängt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och för att du
ska kunna utnyttja de tjänster vi erbjuder.
Cookies som samlar in data som hör samman med användningen av vår webbplats
och dess prestanda. Vi använder den här informationen för att förbättra våra
produkter och tjänster online.
Cookies som vi använder för att göra din upplevelse på vår webbplats personlig och
optimerad. Dessa cookies lagrar information om dina val, t.ex. textstorlek, språk och
skärmupplösning.
Cookies som placeras av tredje parter för förbättrade tjänster (t.ex. cookies för
sociala medier) eller i annonseringssyfte.
Nedan finns mer information om de typer av cookies vi använder.

STRÄNGT NÖDVÄNDIGA COOKIES
Detta är cookies som vi behöver för att kunna erbjuda en fungerande webbplats och
som gör att du kan använda de tjänster vi erbjuder.
Om dessa cookies blockeras kommer du inte att kunna använda vår webbplats.
Förteckning över strängt nödvändiga cookies
Typ av uppgifter som
Cookiens namn
samlas in

Syfte
·

HTML5 Cookie
Consent cookie
disclaimer

Pa-l_enabled
(/cookie/http/palenabled/1262977)

Hur länge lagras
cookien?

ANALYS- OCH PRESTATIONSRELATERADE
COOKIES
Dessa cookies hjälper oss att mäta trafikmönster för att avgöra vilka områden på vår
webbplats som har besökts. Vi använder detta för att undersöka en besökares vanor
så att vi kan förbättra våra produkter och tjänster online. Vi kan logga IP-adresser
(dvs. elektroniska adresser till datorer som är anslutna till internet) för att analysera
trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser och samla bred
demografisk information.
Dessa cookies är inte nödvändiga för webbplatsen och vi kommer alltid att be om ditt
samtycke till att vi placerar dessa cookies. Du kan när som helst ta tillbaka ditt
samtycke. Se mer information nedan.
Förteckning över prestandacookies

Syfte

Typ av uppgifter som
Cookiens namn
samlas in

Hur länge lagras
cookien?

Google Analytics 360
collects as user
navigates between web
pages, page a user has
seen, for example the
URL of the page.
_utmt expires after
·
__utmt
10 minutes __utma
(/cookie/http/__utmt/44
expires after 2 years
·
__utma
__utmb + __utmc are
__utmb expires at
(/cookie/http/__utma/43
3rd party – Google
the end of the
analytics – The B and C
session.
Online identifiers,
cookies are brothers,
·
__utmb
including cookie
working together to
(/cookie/http/__utmb/42)
identifiers, internet
__utmc expires
calculate how long a
protocol
addresses
and
after 30 minutes.
visit takes.
device identifiers;
·
__utmc
client identifiers
(/cookie/http__utmc/41)
__utmz expires
after 6 months
·
__utmz
__umtz 3rd party –
(/cookie/http/__utmz/40)
Google analytics –
keeps track of where
the visitor came from,
what search engine you
used, what link you
clicked on, what
keyword you used, and
where they were in the

world when you
accessed a website.

TREDJEPARTSCOOKIES
Detta är cookies som placeras på vår webbplats av tredje parter på våra vägnar. Med
dessa cookies kan vi generera personliga annonser på andra webbplatser, baserat
på information om dig, t.ex. vilka sidor du har tittat på på vår webbplats. Våra
webbplatser kan också placera cookies för tredjepartstjänster, t.ex. sociala medier.
Vi lämnar inte ut personlig information till tredje parter som placerar cookies på vår
webbplats. Tredje parter kan dock anta att användare som interagerar med eller
klickar på en personlig annons eller innehåll som visas på vår webbplats ligger i en
grupp som annonsen eller innehållet riktar sig till. Vi har inte tillgång till eller kontroll
över cookies eller andra funktioner som annonser och tredjepartssidor kan använda.
Dessa tredje parters informationsmetoder omfattas inte av vår sekretess- eller
cookiepolicy. Kontakta dem direkt för att få mer information om deras
sekretesspraxis.
Dessa cookies är inte nödvändiga för webbplatsen och vi kommer alltid att be om ditt
samtycke till att vi placerar dessa cookies. Du kan när som helst ta tillbaka ditt
samtycke. Se mer information nedan.
Förteckning över tredjepartscookies
Typ av uppgifter
som samlas in

Syfte
Cloudflare HTTP
Cookie

Cookiens namn (vill vi
inkludera det?)

Hur länge lagras
cookien?

__cfduid
(/cookie/http/__cfduid/20)

DINA PREFERENSER
Det är möjligt att begränsa eller blockera cookies eller till och med radera cookies
som redan har placerats i din enhet. Om du gör det är det inte säkert att du kommer
åt vissa delar av vår webbplats, och vi kan tro att du aldrig har besökt oss tidigare

och därför visa dig cookiemeddelandet igen och be om ditt samtycke till att vi
placerar cookies.
Vår webbplats har ett verktyg som hjälper dig att hantera cookies. Detta verktyg
finns på länken.
Du kan också begränsa eller blockera cookies genom att ändra inställningarna i din
webbläsare. Läs den specifika informationen i din webbläsares hjälpavsnitt för att ta
reda på hur du hanterar dina cookieinställningar.

HUR KAN DU KONTAKTA OSS?
Om du har frågor, kommentarer eller klagomål som rör cookies ber vi dig kontakta
oss via vår kontaktsida.

