
COOKIE-POLICY EVENTTEKNIKERNA SVERIGE AB (Eventteknikerna) 

 

När du besöker eller interagerar med vår webbplats www.eventteknikerna.se och andra digitala 
kanaler (exempelvis Facebook eller Twitter) kan vi använda cookies, webb-beacons och annan 
liknande teknik för att lagra information för att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse 
samt för marknadsföringsändamål. 

Våra cookies och liknande teknik har olika användningsområden. De behövs antingen för våra 
tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans och ge dig extra funktionalitet. Vi 
använder cookies och liknande teknik som endast finns kvar på din enhet så länge som du håller din 
webbläsare aktiv (sessionsbaserad) och cookies och liknande teknik som finns kvar på din enhet 
under en längre tid (varaktig). Du kan fritt blockera, ta bort eller inaktivera denna teknik om din 
enhet tillåter det. Du kan hantera dina cookies och inställningarna för cookies i din webbläsare eller 
enhet. 

Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och 
känslighet av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till 
obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på personuppgifter 
som samlas in genom våra cookies och liknande teknik. En unik identifierare säkerställer att endast vi 
och/eller de tjänsteleverantörer som vi har godkänt har tillgång till cookie-information. 

Tjänsteleverantörer är företag som hjälper oss med olika delar av vår verksamhet, t.ex. drift av 
webbplatsen, tjänster, applikationer och digital närvaro. Dessa tjänsteleverantörer kan också placera 
cookies på din enhet via våra tjänster (tredje mans-cookies). De kan också samla in information för 
att identifiera din enhet eller andra unika enhetsidentifierare. 

Vad är cookies, webb-beacons och liknande teknik? 
Liksom de flesta webbplatser använder vi teknik som i huvudsak består av små datafiler som placeras 
på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller andra enheter (nedan kallat ”enhet”) som gör det möjligt 
för oss att samla in viss information när du besöker eller interagerar med våra webbplatser, tjänster, 
applikationer, meddelandetjänster och verktyg. 
Cookies – Små textfiler (vanligtvis bestående av bokstäver och siffror) som lagras i minnet på din 
webbläsare eller enhet när du besöker en webbplats eller läser ett meddelande. Cookies gör så att en 
webbplats känner igen en viss enhet eller webbläsare. Det finns flera typer av cookies: 

- Sessionscookies finns kvar så länge webbläsaren är aktiv och ger oss möjlighet att koppla 
ihop dina handlingar under den aktuella webbläsarsessionen. 

- Varaktiga cookies lagras på din enhet mellan webbläsarsessioner, vilket gör att vi kan 
komma ihåg dina inställningar eller åtgärder på flera webbplatser. 

- Förstahandscookies används av webbplatsen du besöker. 
- Tredjepartscookies används av en tredje mans webbplats, skild från webbplatsen du 

besöker. C ookies kan inaktiveras eller tas bort av verktyg som finns tillgängliga i de flesta 
webbläsare på marknaden. Varje webbläsare du använder måste ställas in särskilt och 
olika webbläsare har olika funktioner och alternativ. 

  



 

Webb-beacons 
 Små grafiska bilder (även kallade ”pixel taggar” eller ”clear GIFs”) som kan finnas på våra 
webbplatser och i våra tjänster, applikationer, meddelandetjänster och verktyg. Webb-beacons 
används normalt tillsammans med cookies för att identifiera våra användare och användares 
beteende. 

Liknande teknik – Teknik som lagrar information i din webbläsare eller enhet med hjälp av lokalt 
delade föremål eller lokal lagring, t ex flash-cookies, HTML 5-cookies och annan mjukvara för 
webbapplikationer. Sådan teknik fungerar i alla dina webbläsare, och kan i vissa fall kanske inte 
hanteras enbart av din webbläsare utan kan behöva hanteras direkt i dina applikationer eller din 
enhet. Vi använder inte sådan teknik för att lagra information eller för att rikta reklam till dig på eller 
utanför våra webbsidor. 

Vi använder begreppen ”cookies” eller ”liknande teknik” i våra policys för att hänvisa till all teknik 
som vi kan komma att använda för att lagra information i din webbläsare eller enhet, eller för att 
samla in information eller identifiera dig på det sätt som beskrivs ovan. 

VÅR ANVÄNDNING AV COOKIES, WEBB-BEACONS OCH LIKNANDE TEKNIK 
I regel används denna teknik av våra webbplatser, tjänster, program och verktyg för att lagra relevant 
information i din webbläsare eller enhet. Där det är möjligt skyddar vi våra cookies och liknande 
teknik för att se till att endast vi och/eller de tjänsteleverantörer som vi har godkänt kan tolka dem 
genom att tilldela dem en unik identifierare som gäller endast för oss. Vi lagrar inga personuppgifter i 
någon av våra cookies eller annan liknande teknik. 

Personuppgifter som vi samlar in och lagrar när vi använder denna teknik erhålls först efter 
information och samtycke: Vi får ditt samtycke genom att förse dig med tydlig information om 
användandet av denna teknik och genom att ge dig möjlighet att välja att inaktivera denna teknik på 
sätt som beskrivs ovan. 

Vår användning av sådan teknik delas in i följande kategorier: 

1 . Nödvändig för drift. Vi kan komma att använda cookies, webb-beacons eller annan liknande 
teknik som är nödvändig för driften av våra webbplatser. Detta innefattar teknik som ger dig tillgång 
till våra webbplatser, vilka behövs för att identifiera otillåten användning av webbplatsen, förhindra 
bedrägerier och förbättra säkerheten eller göra det möjligt för dig att använda våra tjänster så som 
sparad sökning eller liknande tjänster; 

2 . Prestanda. Vi kan komma att använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att 
utvärdera prestandan på våra webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg. De kan även 
användas som en del av våra analyser för att förstå hur våra besökare använder våra webbplatser 
och för att avgöra om du använt våra meddelandetjänster, avgöra om du sett ett föremål eller en 
länk, eller för att förbättra innehåll, applikationer, tjänster eller verktyg på våra webbplatser; 

3 . Funktionalitet. Vi kan komma att använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att 
erbjuda utökad funktionalitet vid användning av våra webbplatser. Detta kan inkludera att identifiera 
dig när du loggar in på våra webbplatser eller hantera dina personliga inställningar, intressen eller 
tidigare visade föremål så att vi kan förbättra hur innehållet presenteras på våra webbplatser. 


