Cookiepolicy för Sambla
1. Användning av cookies
På Sambla Group AB:s, org.nr 556974-8378, webbplats www.sambla.se (”Webbplatsen”), använder vi
cookies i syfte att underlätta användningen av våra tjänster och göra Webbplatsen mer användarvänlig. Denna
Cookiepolicy förklarar hur vi använder cookies och de val du kan göra i anslutning till cookies.
En cookie kan i vissa fall utgöra en personuppgift. Samblas Dataskyddspolicy beskriver hur vi behandlar dina
personuppgifter och dina rättigheter i anslutning till vår personuppgiftsbehandling.

2. Vad är cookies?
När du besöker Webbplatsen sparas en liten textfil på din dator eller din mobila enhet (din ”Enhet”). Den sparade textfilen kallas för en cookie. Följande cookies används när du besöker vår Webbplats:
• Session cookies — En temporär cookie som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.
• Permanenta cookies — En permanent cookie som lagras som en fil på din Enhet under en viss tid, dock
som längst 12 månader.
• Förstapartscookies — Dessa cookies placeras på din Enhet av oss när du besöker vår webbplats.
• Tredjepartscookies — Dessa cookies har placerats på din Enhet av en tredje part för att samla in statistik
och för att kunna följa hur besökare navigerar på webbplatser.

3. Hur använder vi cookies
Vi använder cookies för att du ska kunna använda Webbplatsen på det sätt den är avsedd och för att ge dig
som besöker oss en bättre upplevelse. Vissa cookies används för att Webbplatsen ska kunna fungera. Vi använder även cookies i analyscookies och marknadsförings- och annonscookies för att kunna leverera anpassad
marknadsföring till dig på andra webbplatser och sociala medier.

4. Vi använder följande cookies
4.1 Nödvändiga cookies
Dessa cookies används för att tillhandahålla funktionalitet på Webbplatsen och är nödvändiga för att Webbplatsen tekniskt och visuellt ska fungera som tänkt.
Cookie

Lagringstid

Ändamål

test_cookie

1 dag

Genomför en kontroll huruvida en användares webbläsare stödjer cookies.

4.2 Analyscookies
Analyscookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med Webbplatsen genom att samla in och rapportera anonymiserad information. Sådan information kan utgöra information om Webbplatsens prestanda,
antal besökare och vilka sidor som är mer eller mindre populära bland besökarna. Du kan avböja till dessa
cookies. I sådant fall ser vi inte när du besökt Webbplatsen och får inte del av någon statistik.
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Cookie

Lagringstid

Ändamål

Google Analytics

_ga, 2 år
_ga2, 2 år
_gat, 1 minut
_gid, 24 timmar
_gid, 24 timmar
_utma, 2 år
_utmz, 6 månader
_utmb, 30 minuter
_utmx, 18 månader
_utmxx, 18 månader

Används för att analysera besökarnas beteende på
webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen
och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

dc_gtm_UA-#

1 dag

Används av Google Tag Manager för att ladda
scriptet som får Google Analytics att fungera.

_hjAbsoluteSessionInProgress

1 dag

Anger ett ID till besökare för användande av Hotjar.

_hjFirstSeen

1 dag

Låter Hotjar avgöra huruvida en besökare är ny eller
återkommande till hemsidan.

_hjid

365 dagar

Sätter ett unikt ID på sessionen åt Hotjar.

_hjIncludedInPageviewSample

1 dag

Används för att avgöra huruvida en användarens
agerande på hemsidan är inkluderat i Hotjar.

_hjIncludedInSessionSample

1 dag

Sparar data relaterat till en användares hemsidebeteende för användande av Hotjar.

_hjRecordingLastActivity

Sessionsbaserat

Sätter ett unikt ID på sessionen åt Hotjar.

_hjTLDTest

Sessionsbaserat

Registrerar data relaterat till interaktioner på hemsidan för användandet av Hotjar.

4.3 Marknadsföringscookies
Marknadsföringscookies används för att analysera och spåra besökarnas beteende med avsikten att tillhandahålla annonser som är relevanta och anpassade efter användaren.
Marknadsföringscookies kan även användas för s.k. retargeting. Det innebär att cookies identifierar dig på
Webbplatsen för att sedan, då du besöker en annan webbplats, visa dig marknadsföring från oss. Detta sker
t.ex. på Facebook via ”Facebook Pixel”. Vi kan också aktivt välja att inte visa dig någon marknadsföring och
istället visa marknadsföring för personer som inte har besökt vår Webbplats.
De uppgifter som kan samlas in är t.ex. uppgifter om vilka tjänster eller funktioner du har visat ett intresse för,
hur länge du stannat på sidan och om du besökt oss tidigare. Du kan avböja till denna typ av cookies. I sådant
fall kan vi inte spåra din användning av Webbplatsen med syftet att tillhandahålla dig anpassad marknadsföring.
Cookie

Lagringstid

Ändamål

_fbp

3 månader

Används för att analysera effektiviteten av annonsering, för att skapa anpassade målgrupper
och optimera annonseringen. Facebooks cookies
används även för att mäta konverteringar. Du kan
välja att inte ta emot anpassad marknadsföring
genom att ändra dina annonsinställningar när du
är inloggad på ditt Facebook-konto.

Adform

0, 24 timmar
cid, 2 månader
uid, 2 månader

Används för att mäta effekterna av annonseringen och för att identifiera besökarens intressen
för produkter för att kunna visa mer relevanta
annonser för specifika målgrupper.
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_gcl_au

3 månader

Används av Google AdSense för att utföra experiment med målet att öka tjänstens effektivitet.

Microsoft Advertising

_uetsid, 1 dag
_uetvid, 1 år
MUID, 1 år

Används för att analysera effektiviteten av annonsering, för att skapa anpassade målgrupper och
optimera annonseringen via Microsoft Advertising.

Yahho

A3, 1 år
B, 1 år

Samlar information om användares beteende på
olika hemsidor för att optimera effektiviteten av
Yahoo-relaterad annonsering.

ads/ga-audiences

Sessionsbaserat

Används för att skapa målgrupper för re-marketing via Google AdWords.

Criteo

criteo_write_test, 1 dag Används för att analysera effektiviteten av annoncto_bundle, 13 månader sering, för att skapa anpassade målgrupper och
cto_tld_test, 1 dag
optimera annonseringen via Criteo.
uid, 1 år

5. Samtycke till cookies
Du kan själv välja om du vill acceptera cookies eller inte. När du går in på Webbplatsen för första gången ges
du möjlighet att välja vilka cookies du samtycker till i den banner som presenteras för dig. Du kan när som helst
ändra dina inställningar för hantering av cookies.

6. Om du vill undvika eller ta bort cookies
Du kan blockera cookies genom dina webbplatsinställningar så att lagring av cookies automatiskt nekas eller
så att du blir informerad varje gång en webbplats begär att lagra en cookie. Du kan även rensa cookies som är
lagrade på din enhet. Instruktioner för detta beskrivs oftast på din webbläsares hjälpsida.
Observera att blockering eller radering av cookies kan resultera i att Webbplatsen och våra tjänster inte fungerar som de ska.
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