ChangeGroup Cookiepolicy
SENASTE UPPDATERING: 25.02.2021
INFORMATION OM VÅR ANVÄNDNING AV COOKIES
Vår webbplats använder cookies för att skilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss
att ge dig en god upplevelse när du surfar på vår webbplats och gör även att vi kan förbättra vår webbplats.
Vi kommer att be dig om samtycke till vår användning av cookies när du först besöker vår webbplats. Om
du inte samtycker, behandlas du som att du har blockerat användningen av cookies (se nedan). Du kan
också ändra dina cookieinställningar och endast tillåta nödvändiga cookies. Du kan när som helst dra tillbaka
ditt samtycke genom att inte acceptera cookiepolicyn när du besöker vår webbplats.
En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar i din webbläsare eller hårddisken på din
dator, om du samtycker. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk.
Vi använder följande cookies:
Absolut nödvändiga cookies. Dessa är sådana cookies som krävs för driften av vår webbplats. De inkluderar
till exempel cookies som gör att du kan logga in i säkra områden på vår webbplats, använda en varukorg
eller använda e-faktureringstjänster.

Cookie-typ

Namn

Varaktighet

Syfte/beskrivning

Första part

CFID

10 950 dagar Används för att tillhandahålla transaktionsstöd för flera
(aldrig)
sidförfrågningar som vanligtvis kallas en session

Första part

CFTOKEN

10 950 dagar Används för att tillhandahålla transaktionsstöd för flera
(aldrig)
sidförfrågningar som vanligtvis kallas en session
Denna cookie ställs in för att komma ihåg användarens
preferenser med avseende på cookies. Detta för att förhindra oss
från att visa dig cookie-meddelandet när du redan har accepterat
det.

Första part

CookieControl

90 dagar

Första part

MobileFormat

10 950 dagar Används för att avgöra om webbplatsens mobilformat ska visas
(aldrig)
eller inte.

Första part

MXP_TRACKINGID

10 950 dagar
Används för att anonymt spåra sessioner på webbplatsen.
(aldrig)

Första part

Slatwall-NPSID

Slut på
session

Slatwall-PSID

Används för att tillhandahålla transaktionsstöd för flera besök
utöver en normal session. Om denna används för att återkoppla
10 950 dagar
en icke-tom varukorg, tas all personlig information inklusive
(aldrig)
konto, adresser och betalningar bort från varukorgen och lämnar
endast artiklarna.

Första part

Används för att tillhandahålla transaktionsstöd för flera
sidförfrågningar som vanligtvis kallas en session.
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Analytiska/prestationsrelaterade cookies. De tillåter oss att känna igen och räkna antalet besökare och se
hur besökare förflyttar sig på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra hur vår
webbplats fungerar, till exempel genom att säkerställa att användare enkelt hittar det de letar efter.
Cookie-typ

Namn

Varaktighet

Beskrivning

Tredjeparts

_ga

730 dagar

Detta hjälper oss att räkna hur många som besöker vår
webbplats genom att spåra om du har besökt den tidigare

Tredjeparts

_gat_gtag_[Property1 minut
ID]

Används för att begränsa förfrågningar (begränsa
förfrågningsgraden)

Tredjeparts

_gid

Används för att särskilja användare

1 dag

Funktionalitets-cookies. Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till vår hemsida. Detta gör
att vi kan anpassa vårt innehåll för dig, hälsa dig vid namn och komma ihåg dina preferenser (till exempel
ditt val av språk eller region).
Targeting cookies. Dessa cookies registrerar ditt besök på vår webbplats, vilka sidor du har besökt och
länkarna du har klickat på. Vi kommer att använda denna information för att göra vår webbplats och
annonseringen som visas på den mer relevant för dina intressen. Vi kan även dela denna information med
tredje parter för detta ändamål.
Cookie-typ

Namn

Varaktighet

Beskrivning

Första part

MobileFormat

Används för att avgöra om webbplatsens mobilformat ska visas
10 950 dagar eller inte

Första part

MXP_TRACKINGID

10 950 dagar Används för att anonymt spåra sessioner på webbplatsen.
(aldrig)

Vänligen observera att tredje parter (inklusive till exempel reklamnätverk och leverantörer av externa tjänster
som webbtrafikanalystjänster) också kan använda cookies som vi inte har någon kontroll över. Dessa
cookies är sannolikt analytiskta/prestationsrelaterade cookies eller targeting cookies.
Du kan blockera cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som låter dig vägra inställningen
av alla, eller några cookies. Men om du använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies
(inklusive viktiga cookies) kanske du inte kan komma åt hela eller delar av vår webbplats, och vår webbplats
kanske inte fungerar korrekt.
Med undantag för viktiga cookies kommer alla cookies att upphöra inom den angivna tidsramen. När de har
löpt ut kommer webbläsaren inte att skicka den specifika cookien till servern med sidförfrågan, men detta
beror även på den specifika webbläsaren och användarens personliga inställningar.
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