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I det följande kan du läsa om hur aroundIT AB hanterar cookies och liknande tekniker.

Cookies och liknande tekniker
Vi använder cookies och liknande tekniker på vår hemsida och i våra webbtjänster. Här förklarar vi 

hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Om du enbart besöker vår 

hemsida www.aroundit.com behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar och plattform samt 

användargenererade data, exempelvis klick-och besökshistorik.

Vad är cookies?
Cookies (kakor) är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Kakor används normalt för att 

förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter 

besökarens önskemål och val. Dessa textfiler skickas från aroundIT eller våra partners webbservrar 

och sparas på din dator enligt nedan.

Det finns olika typer av cookies:

• Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.

• Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut

eller raderas.

• Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.

• Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida. Cookies som exempelvis används 

för att samla information för annonsering och skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik 

kan vara så kallade tredjepartscookies.

• Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.

• Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett

sätt som liknar cookies.

Läs mer om cookies https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de webbaserade tjänster vi erbjuder. Några av våra 

tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi 

använder cookies och liknande tekniker för övergripande analytisk information avseende din 

användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra 

uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Vi använder oss framför allt av följande cookies:

Nödvändiga cookies 

Dessa cookies identifierar dig inte som individ. Dessa cookies garanterar funktioner, som är 

nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsen och som bland annat säkerställer att de olika 

funktionerna på webbplatsen som du vill utnyttja visas i en version som har bredbandsrelaterad 

datakvantitet som motsvarar den internetuppkoppling som du använder. Dessutom kan sådana 

cookies se till att, om du byter sida, ändra från http till https. Dessutom lagrar den här typen av 

cookies ditt beslut när det gäller användning av cookies på vår webbplats.
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Google Analytics

Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats.

Data samlas in anonymt och rapporter sammanställs om antal besökare, tid på sidan och vilka sidor 

som besökts. För ytterligare information om Googles integritetsregler, besök 

https://policies.google.com/privacy?hl=en.
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