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På hemsidan alvenius.se använder vi kakor (cookies). En kaka (cookie) är en liten textfil som
hemsidan du besöker begär att få spara på din dator, surfplatta eller mobiltelefon.
Om kakor
Det finns två typer av kakor, permanenta kakor och sessionskakor. På Alvenius hemsida
använder vi både permanenta kakor och sessionskakor. Sessionskakor lagras tillfälligt när du
som besökare är inne och surfar på vår hemsida, och försvinner när du stänger din webbläsare.
Permanenta kakor lagras som en fil på datorn under en viss tid, tills du som besökare, eller
servern som sänt dem, raderar dem.
Vidare kan kakor delas upp i förstapartskakor och tredjepartskakor. Förstapartskakor sätts av
innehavaren till en hemsida (i detta fall alvenius.se) och tredjepartskakor sätts av en annan
hemsida. På Alvenius hemsida använder vi endast förstapartskakor.
Vilka kakor vi använder
När du använder hemsidan placeras ”funktionella” kakor som inte kräver ditt samtycke.
Nedan följer en förteckning över vilka funktionella kakor som används.
Namn på cookie

Typ av cookie och

Lagringstid

funktion
exp_csrf_token

Säkerhetscookie för

Utlämning till tredje
part

2 tim

Nej

intern säkerhet för att
förhindra spam mm
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exp_last_visit

Datum för att senaste

1 år

Nej

För att veta vilken

Så länge du är kvar på

Nej

sida besökare befinner

sidan

besöket
exp_tracker

sig på.
exp_last activity

För att veta vad

1 år

Nej

För att veta vilken

Så länge du är kvar på

Nej

sida besökare befinner

sidan

besökare klickade på
senast.
exp_publisher_tracker

sig på.
exp_pulisher_site_language

För att veta vilket

1 månad

Nej

språk som besökaren
använder.

Personuppgiftsansvar
Alvenius ansvarar för placering av kakor på hemsidan och är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av dina personuppgifter som samlas in via kakor när du besöker alvenius.se.
För mer information om vår behandling av personuppgifter genom kakor, vänligen se vår
integritetspolicy.
Borttagning av kakor
När du besöker vår hemsida kan du välja att inte samtycka till att vi placerar vissa typer av
kakor. Du kan dessutom återkalla ditt samtycke när som helst. Genom inställningar i din webbläsare kan du blockera vissa kakor. I så fall nekar din webbläsare automatiskt lagring av dessa
kakor eller informerar dig varje gång en hemsida (som vår) begär att få lagra en cookie. Efter
ditt besök kan du granska och radera de permanenta kakor som har lagrats på din webbläsare.
För att du lättare ska kunna identifiera våra kakor har vi angett namnet på respektive cookie i
tabellerna ovan.
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Om du är missnöjd med vår användning av kakor
Om du vill ha mer information om kakor, tillåten kakanvändning eller vill klaga på vår
användning av kakor kan du kontakta tillsynsmyndigheten för elektronisk kommunikation. I
Sverige är Post- och telestyrelsen tillsynsmyndighet (www.pts.se).
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