Cookies
Den här webbplatsen använder cookies. Alla som besöker en webbplats som använder cookies
måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur
man kan välja bort dem.
En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Cookies
används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren. Det finns två typer:
•

Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används
t.ex. för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina
önskemål och intressen.

•

Den andra typen kallas sessionscookie. Under tiden en besökare är inne på en
webbsida lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessionscookies
försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Ingen personlig information, t.ex.
e-post eller namn, sparas om besökaren.

På denna webbplats används båda typerna av cookies. När du besöker vår webbplats skickas en
sessionscookie mellan din dator och vår webbserver för att bland annat underlätta navigering.
Sessionscookies används också när du använder våra e-tjänster. Cookien försvinner när du
avslutat besöket.
Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder cookies kan du stänga av
funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du
får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.
Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av även den funktionen i din
webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men du kommer inte heller kunna
använda vissa funktioner på webbplatsen.
Allmän information om cookies och den nya lagen om elektronisk kommunikation finns på Postoch telestyrelsens webbplats.

Mer om Cookies på Post- och telestyrelsens webbplats
Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan
du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Chrome,
Firefox, Safari och Opera.

Google Analytics "Opt-out" tillägg till webbläsare, på engelska
Sekretesspolicy på Google Analytics webbplats

