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Hantera dina cookies
Vad är cookies, hur används de och hur kan de hanteras?
Cookies är små textfiler, innehållandes bokstäver och siffror, som lagras på din dator eller enhet. Cookies sparas
ner på din dator när du besöker en webbplats som använder cookies och kan användas för att spåra vilka sidor du
besöker på webbplatsen, spara inmatad information eller komma ihåg dina preferenser, som till exempel
språkinställningar.
Cookies är mycket viktiga för att vi ska kunna göra våra nättjänster mer lättanvända, för att kartlägga användningen
på vår webbplats och för att förbättra tjänsten som vi erbjuder dig.
För att göra det lättare för dig att förstå hur cookies används på en webbplats har vi delat in dem i lättförståeliga
kategorier. I cookie-panelen kan du se vilken kategori en cookie tillhör.
Cookie-panelen ger dig öppen och tydlig information om hur kakor används för att berika din besöksupplevelse och
hur du kan göra för att tillåta deras användning. Om du så önskar kan du dock välja att kontrollera eller ta bort
cookies via inställningarna i din webbläsare.
Tänk på att begränsning av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet. Många interaktiva funktioner som
erbjuds på webbplatsen är beroende av cookies och inaktivering eller blockering av cookies kan medföra att dessa
tjänster inte fungerar eller att de inte blir lika användbara.
Olika webbläsare kan använda sig av olika metoder för att hantera cookies. Följ anvisningarna nedan, direkt från
webbläsarnas tillverkare, för att konfigurera inställningarna i din webbläsare*.
Microsoft Internet Explorer (IE)
Google Chrome
Safari
Firefox

* Dessa länkar går till webbplatser från tredje part, över vilka vi inte har någon kontroll – vi kan därmed inte hållas ansvariga för eventuella
felaktigheter i dessa.

© Digital Control Room Limited

