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COOKIES 
 

1.   Hur använder vi cookies? 

På Undertaksföreningens webbplats används så kallade cookies. Cookies är små textfiler som 
innehåller data som lagras i besökarens dator eller mobiltelefon och som används för att följa vad 
besökaren gör på hemsidan. Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen på vår webbplats 
för dig som medlem eller annan intressent.  
 
Det finns två typer av cookies; 1) en permanent cookie lagras som en fil på din dator eller 
mobiltelefon under en bestämd tid, 2) en temporär ”session cookie” lagras tillfälligt under tiden en 
besökare är inne på en hemsida.  
 
Permanenta cookies används för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos oss. Session 
cookies försvinner när du stänger din webbläsare. Session cookies används främst i syfte att 
behandla din inloggning, exempelvis för att kontrollera om du är inloggad eller fyller i ett 
webbformulär. 

 

2.    Hur använder vi cookies? 

Undertaksföreningen använder cookies bland annat för att du som besökare ska få tillgång till 
webbplatsens alla funktioner och för att ge webbstatistik om hur webbplatsen används. 
Statistiken är värdefull för oss för att vi ska kunna utveckla vår webbplats vidare och göra den 
bättre för dig som medlem eller annan intressent.  

De cookies som används av oss är både permanenta och temporära cookies. 
Om du som besökare inte vill acceptera att cookies används kan du stänga av cookies i din 
webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje 
gång en cookie skickas till din dator eller mobiltelefon. Du kan också välja att radera tidigare 
lagrade cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst 
radera cookies manuellt från din hårddisk.  
 
Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas 
för vissa delar av hemsidan och hemsidan kanske inte fungerar på avsett sätt. 

 

3.    Tredjepartscookies 

Tredjepartscookies är cookies som kommer från en tredje part och används på vår hemsida. Vi 
använder tredjepartscookies för att samla in webbstatistik i analysverktyg som Google Analytics. 
Information som samlas in via Google Analytics lagras av Google på deras servrar. Om du inte 
accepterar att sådana tredjepartscookies används kan du i din webbläsares säkerhetsinställningar 
ställa in så att tredjeparts cookies inte accepteras. 
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