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Om cookies 

 

I den här texten kan du läsa om hur vi använder cookies, t.ex. varför vi gör det och hur du kan 

undvika dem. Efter ditt besök kommer vissa cookies fortsätta lagras på din webbläsare 

(”permanenta cookies”) medan andra endast lagras tillfälligt i din dators minne (”temporära 

cookies” eller ”session cookies”). Hur länge varje cookie lagras beskrivs i tabellerna nedan.  

Vi använder främst vanliga ”http cookies” men placerar även en mer avancerad pixelcookie 

från Facebook. Du kan läsa mer om det på deras informationssida som vi har länkat till nedan.  

 
Du kan undvika cookies  

• Genom inställningar i din webbläsare kan du blockera vissa typer av cookies. I så fall 

nekar din webbläsare automatiskt lagring av dessa cookies eller informerar dig varje 

gång en hemsida (som våra) begär att få lagra en cookie.   

• När du besöker våra hemsidor kan du välja att inte samtycka till att vi använder vissa 

typer av cookies. Du kan dessutom återkalla ditt samtycke när som helst. 

• Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats 

på din webbläsare. För att hjälpa dig göra detta har vi angett namnet på respektive 

cookie i tabellerna nedanför.  

Cookies som du tidigare har samtyckt till kan enkelt blockeras. Andra cookies är nödvändiga 

för hemsidornas funktionalitet. Om du blockerar eller raderar sådana cookies kommer inte 

alla funktioner på hemsidorna och i webshopen fungera som tänkt och du kommer inte kunna 

använda alla hemsidornas och webshopens funktioner. I tabellerna nedan har vi förklarat vad 

som händer om du blockerar eller raderar sådana cookies.  

På datema.se, datema.no samt datemaretail.com (”hemsidorna”) och 
webshop.datema.se (”webshopen”) används cookies. Det är textfiler som 
sparas på din webbläsare när du besöker hemsidorna och webshopen. Dessa 
cookies används för att: 

• hemsidorna ska fungera, och 
• vi ska minnas dina val. 

Om du samtycker placerar vi även cookies på din webbläsare för att: 

• analysera hur hemsidorna används, och 
• visa relevant marknadsföring från oss på Facebook och andra hemsidor. 

mailto:info@datema.se
http://www.datema.se/
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file:///C:/Users/10391/AppData/Roaming/iManage/Work/Recent/Datema%20Aktiebolag%20-%20Secondment%20Linus%20Larsén%20172259-010/datema.no
file:///C:/Users/10391/AppData/Roaming/iManage/Work/Recent/Datema%20Aktiebolag%20-%20Secondment%20Linus%20Larsén%20172259-010/datemaretail.com
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Ansvarig för användning av cookies 

Vi på Datema Aktiebolag med organisationsnummer 556175–8482 ansvarar för 

användningen av cookies på hemsidorna och i webshopen.  

Du får gärna kontakta oss om du har några frågor om vår cookieanvändning eller vill invända 

mot att vi använder cookies. Du når oss på info@datema.se eller på vårt telefonnummer 08-

517 150 00. Vår postadress är Datema AB, Box 1492, 171 28 Solna. 

Vi använder tredjepartscookies från Facebook, Google och Vimeo på våra hemsidor. Dessa 

tredje parter kommer använda informationen som samlas in för egna ändamål. Vi har i 

tabellen nedan angett när så är fallet samt hänvisat till vart du kan få mer information om 

deras användning av cookies och vilken information de samlar in. Google, Facebook och 

Vimeo lagrar alla information på servrar i USA och har blivit Privacy Shield-certifierade för att 

kunna överföra information utanför EU/EES. I vår personuppgiftspolicy beskriver vi närmare 

vad det innebär att informationen överförs utanför EU/EES.  

 
Du har rätt att klaga 

Om du vill ha mer information om cookies, tillåten cookieshantering eller vill lämna klagomål 

om vår hantering kan du kontakta tillsynsmyndigheten för cookies. I Sverige är det Post- och 

telestyrelsen som du hittar här.  

 

Din integritet är viktig för oss 

För att skydda din integritet har vi vidtagit åtgärder för att undvika att identifiera dig som 

använder våra hemsidor. T.ex. lagras endast en krypterad version av din IP-adress så att vi 

inte kan spåra vem du är. När vi behandlar uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till 

dig som individ informerar vi om det i vår personuppgiftspolicy. 
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https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008V77AAE&status=Active
https://www.datema.se/integritetspolicy/
http://www.pts.se/
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Cookies som du kan samtycka till   

Dessa cookies används bara om du själv har samtyckt till det. Ditt samtycke är självklart 

frivilligt och du kan när som helst återkalla det. 

För att kunna förbättra hemsidan 

Syfte och beskrivning  Namn på cookie Lagringstid  

För att analysera hur du använder våra hemsidor placeras 

cookies från Googles analysverktyg Google Analytics. Dessa 

cookies placerar ett random ID på din enhet för att kunna  

särskilja besökare och se mönster över hemsidornas  

användning.  

Vi samlar in information om din krypterade IP-adress, din 

geografiska plats och annan information om hur du 

använder hemsidorna, t.ex. vad du klickar på och varifrån 

du surfar och hur många gånger du besökt hemsidorna. 

Informationen  

används för att optimera funktion, laddhastighet och 

förändra hemsidorna för att passa våra besökare. 

Du kan undvika cookies från Google Analytics genom att 

ladda ner och installera det här browserprogrammet. 

_gat 

 

Googles cookie 

lagras en minut  

efter ditt besök.   

_gid Googles cookie 

lagras ett dygn  

efter ditt besök.   

_ga Googles cookie 

lagras två år efter 

ditt besök. 

collect Googles pixel är en 

sessionscookie. 

Om du blockerar/raderar dessa cookies kommer vi ha sämre underlag för att utveckla hemsidorna. 

 

  

mailto:info@datema.se
http://www.datema.se/
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För att kunna visa dig relevant marknadsföring 

Syfte och beskrivning  Namn Lagringstid  

För att visa dig relevant marknadsföring och för 

att följa upp sådan marknadsföring när du 

besöker andra hemsidor och besöker Facebook 

placeras en cookie från Facebooks 

marknadsföringstjänster.  

Det innebär att du ser sökresultat och 

reklambanners från oss baserat på den analys 

som gjorts av hur du använt våra hemsidor och 

baserat på annan  

information som Facebook har om dig (så kallad  

”profilering”).  

Här kan du göra val om den marknadsföring du ser 

från Facebook under rubriken annonsinställningar 

(ad settings) och välja vilken marknadsföring du vill 

se på Facebook. 

_fbp Facebooks cookie  

lagras i tre månader efter 

ditt besök. 

fr Facebooks cookies  

lagras i tre månader efter 

ditt besök. 

tr Facebooks pixel är en 

sessionscookie. 

För att visa relevant marknadsföring och 

bedöma hur du svarar på annonser och 

marknadsföring placeras cookies från Googles 

marknadsföringstjänster. 

Dessa cookies styr reklambanners som visas och  

mäter hur du svarar på annonser genom ditt  

beteende. 

Här kan du göra val om dina annonsinställningar 

från Google. 

IDE Googles cookie lagras i ett 

år efter ditt besök. 

ANID Googles cookie lagras i ett 

år efter ditt besök. 

NID Googles cookie lagras i 

sex månader efter ditt 

besök. 

CONSENT Googles cookie lagras i 20 

år efter ditt besök. 

1P_JAR Googles cookie lagras i en 

månad efter ditt  

besök. 

ads/ga-audiences Googles pixel är en  

sessionscookie. 

Om du blockerar/raderar denna cookie kommer du se mindre relevant marknadsföring. 
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Cookies som placeras när du använder hemsidorna och  
webshopen  

Dessa cookies placeras på din webbläsare när du använder våra hemsidor och webshopen. Dessa cookies är 

nödvändiga för att tillhandahålla en tjänst som du uttryckligen har begärt varför ditt samtycke inte behövs.  

För att minnas dina val 

Syfte och beskrivning  Namn Lagringstid  

För att minnas om användaren accepterat person- 

uppgiftspolicyn i webshopen används denna cookie.  

haveReadInfoBanner Lagras tio år efter ditt 

besök. 

För att minnas dig som användare i webshopen och  

exempelvis de ordrar som gjorts mellan anrop 

används denna cookie som identifierar dig som 

användare.  

JSESSIONID Sessionscookie. 

För att minnas om du godkänt placering av cookies 

som kräver samtycke används denna cookie från 

Cookiebot. 

CookieConsent Cookiebots cookie lagras i 

ett år efter ditt besök. 

Om du blockerar/raderar dessa cookies kan vi inte minnas dina val utan visar dig en version av webshopen 

eller hemsidan som inte är anpassad för dig. Dessutom behöver vi samla in ny information när du besöker 

webshopen nästa gång. 

 

För hemsidornas och webshopens funktionalitet 

Syfte och beskrivning  Namn Lagringstid  

För att den inbäddade videospelaren på hemsidorna 

ska fungera används denna cookie från Vimeo. 

Vuid Vimeos cookie lagras 

två år efter ditt besök. 

För att skilja mellan människor och robotar, används 

denna cookie från Google. 

Rc::c Googles cookie 5 ren 

sessionscookie. 

För att öka säkerheten i webshopen genom att  

förhindra XSRF-angrepp används dessa cookies. 

node 

uisec 

Lagras i tio år efter ditt 

besök. 

För att webshopen ska kunna stödja funktionalitet 

för att avgöra ifall inloggning görs från annan enhet 

än vad som gjorts tidigare. 

already.logged.in Lagras i tio år efter ditt 

besök. 

Om du blockerar/raderar dessa cookies fungerar inte hemsidorna och webshopen optimalt. 

mailto:info@datema.se
http://www.datema.se/
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