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Hur och varför använder vi cookies?
På getswish.se använder vi cookies för att mäta, testa, anpassa och underlätta
användningen av vår hemsida och tjänst. Cookies är små textfiler som lagras i
din dator och skapas av de webbplatser du besöker. För att du som användare
ska få den bästa möjliga upplevelsen använder vi cookies för att få förståelse för
hur vår sida används. All information som lagras är anonymiserad. Exempel på
information som cookies samlar in är data om användande; som varifrån trafiken
kommer, hur användare navigerar på sidan och hur lång tid som spenderas på
olika delar av sidan.
Vi använder oss av cookies på olika sätt. Dels använder vi så kallade
sessionscookies, en typ av förstahandscookies vi själva tagit fram att funktionerna
på sidan ska fungera korrekt när du använder den. Dessa cookies försvinner så
fort du stänger ner din webbläsare och samlar inte in någon information om ditt
användande.
En annan typ av cookies vi använder är så kallade tredjepartscookies, i detta fall
Google Analytics (vilket inkluderar Google Tag Manager). Informationen som
samlas in via dessa cookies använder vi i förbättrings- och utvecklingssyfte, de
samlas in under längre tid och handlar till exempel om:
•
•
•
•
•
•
•

Vilken typ av webbläsare du använder
Vilken typ av enhet
Operativsystem
Geografisk data
Besökta sidor
Tid på siten
Hur du nådde siten

Du kan läsa mer om Google analytics cookies här:
•

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/
analyticsjs/cookie-usage

Vi använder oss även av tredjepartscookies från Facebook (vilket inkluderar
Facebook Pixels) och Twitter, för att du ska kunna dela information direkt från
vår sida i sociala medier. Dessa cookies kan du läsa mer om hos Facebook och
Twitter:
•
•
•

https://www.facebook.com/help/cookies
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
https://twitter.com/privacy

Så kan du kontrollera användandet av cookies
När du använder getswish.se samtycker du till att vi använder cookies som du
då tar emot från vår site. Det går bra att använda getswish.se även om du har
blockerat cookies i din webbläsare. Detta kan dock påverka användarupplevelsen.
Du kan själv enkelt radera specifika cookies eller inaktivera möjligheten för
getswish.se att spara cookies i din webbläsare. Du hanterar dina inställningar för
cookies själv i din webbläsares inställningar. Nedan finns länkar till guider som
berättar hur du gör, utgå från den webbläsare du använder:
•
•
•
•

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sv
Safari: https://www.apple.com/support/mac-apps/safari/
Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/Tillåt%20eller%20
blockera%20kakor
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

