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Vi använder cookies och liknande teknik för panelens ändamål på vår panelportalsida
("Inköpsdagboken"), under online-undersökningar ("Undersökningar") och i vår mobilapp ("GfK
Scanner"), som anges i denna Cookie-policy.
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Vad är cookies, lokal webbläsarlagring och annonserings-ID
på mobil ("cookies och liknande teknik")?

Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller mobilenhet, när du besöker webbplatser.
"Första parts" cookies anges av webbplatser som du besöker. "Tredje parts" cookies anges av
andra domäner än de webbplatser du besöker.
I likhet med cookies, tillåter lokal lagringsteknik webbplatser att lagra information på en dator eller
mobilenhet. Lokalt lagringsutrymme är vanligtvis permanent och till skillnad från cookies, överförs
data som lagrats lokalt inte automatiskt över internet varje gång webbplatsen besöks.
Annonserings-ID på mobil är en unik identifierare (ID), som anges av mobilenhetens
operativsystem. Denna ID delas med appar, som du installerar på enheten och som kan innehålla
annonser. De flesta enheter ger appar automatisk tillgång till annonserings-ID som standard. Du
kan emellertid ändra enhetens inställningar för att förhindra att enheten delar denna ID med dina
appar. Läs avsnittet "Hjälp" i operativsystemet för att få mer information om hantering av
annonserings-ID på mobilen. På Androider innebär detta ”Android Advertising ID” och på iOSenheter betyder det ”ID for Advertiser” (IDFA).
Vi hänvisar till cookies, lokal lagring och annonserings-ID på mobil med den samlade benämningen
"cookies och liknande teknik".
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Hur vi använder cookies och liknande teknik

Vi använder cookies och liknande teknik:
-

i Inköpsdagboken

-

vid undersökningar

-

i Appen

för att
-

förbättra de aktuella webbplatsernas prestanda och användarupplevelse,
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Typer av cookies som vi använder

De flesta cookies faller in under en eller flera av följande kategorier:

3.1

Absolut nödvändiga

Dessa typer av cookies är viktiga för att leverera tjänster som specifikt begärs av besökare på
webbplatsen. Utan dem kan webbplatser inte fungera eller leverera de efterfrågade tjänsterna. För
Panelens ändamål använder vi mycket nödvändiga cookies på Portalen och under onlineundersökningarna.

3.2

Prestanda cookies

Dessa cookies samlar in information om hur besökare använder en webbplats, till exempel vilka
sidor som är mest populära, vilken metod vid länkning mellan sidorna är mest effektiv och om
användarna får upp felmeddelanden från webbsidorna. Dessa cookies hjälper oss att leverera en
högkvalitativ användarupplevelse. Informationen som samlas in av dessa cookies, identifierar inte
användare. De är utformade för att hjälpa till med att förbättra webbplatsens funktion.
Vi använder prestandacookies på denna sida, inklusive de från [...]

3.3

Funktionscookies

Dessa cookies kommer ihåg val som du gör för att förbättra din upplevelse.
Vi använder funktionscookies för att komma ihåg dina preferenser. Till exempel, stöd på vår
webbplats för ett flertal språk och denna cookie är anpassad att komma ihåg ditt val av språk när du
använder webbplatsen.” […]
Vi har även widgets på sociala medier på Portalen – Facebook, Twitter, LinkedIn och andra
delningsverktyg – för användare som vill dela innehåll på vår webbplats med sina vänner, följare
och förbindelser. Dessa widgets är inaktiverade som standard, men du kan aktivera dem när du
besöker webbplatsen. Om du aktiverar Gilla-knappen, kommer vi ihåg den preferensen vid ditt
nästa besök.

3.4

Riktade cookies

Dessa cookies samlar in information om dina webbläddringsvanor för att göra reklamen relevant för
dig och dina intressen. De används även för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt för
att mäta reklamkampanjens effektivitet. Medan målinriktade cookies vanligtvis används av
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annonsnätverk eller sociala nätverksföretag med webbplatsoperatörens tillstånd, använder vi som
marknadsundersökningsföretag dessa cookies för att mäta exponeringen av annonser och för att
leverera sammanställd, statistisk data till annonsörer avseende effektiviteten av deras kampanjer.
Vi använder endast målinriktade cookies med ditt samtycke som deltagare i Panelen.
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Kan webbplatsanvändare blockera cookies?

Ja, du kan justera sekretessinställningarna i din webbläsare för att blockera alla cookies. Det kan
dock ha stor påverkan på din webbläsningsupplevelse, eftersom många webbplatser kanske slutar
fungera som de ska. Din webbläsare kan ge dig möjlighet att ta bort alla cookies när du stänger
webbläsaren. Det här alternativet resulterar i att permanenta cookies blir raderade, som lagrar dina
preferenser och personliga inställningar på webbplatser som du besöker regelbundet. Det är
emellertid möjligt att behålla önskade cookies, eftersom din webbläsare tillåter dig ange vilka
webbplatser som alltid eller aldrig får använda cookies.
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Var kan jag få mer information om cookies?

Fullständig information om hur organisationer använder cookies finns på: www.allaboutcookies.org
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Lista över cookies som används för Panelens ändamål

6.1

GfK-cookies

EcpoClient
ASP.NET_SessionId
ASPXAUTH
userSettings
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