Användning äv cookies
1. Vad är en cookie?
En cookie är en textfil eller ett program som registrerar information om din enhetsnavigering på internet. Den
styrs av webbläsaren och har ibland ett unikt, slumpmässigt nummer. Du kan läsa den, radera den eller ändra
den.
2. Varför använder Vision Critical cookies?
För att vårt system skall komma ihåg vem du är och knyta till dina uppgifter (som finns sparade på våra datorer),
så att vi kan erbjuda en bättre och mer personlig service.
Cookien skapas när du anmäler dig eller loggar in och ändras när du loggar ut från våra tjänster för att besöka
en annan webbplats eller stänger webbläsaren.
3. Hur kan jag vägra eller avinstallera cookies?
Du kan avinstallera dessa cookies på två sätt.
För det första kan du i webbläsaren se vilka cookies som redan har installerats på datorn och ta bort
dem, enstaka eller alla på en gång.
 Webbläsaren Apple Safari: rubriken "Sekretess" på menyn "Inställningar", avsnittet "Cookies och andra
data från webbplatser".
 Webbläsaren Google Chrome: rubriken "Sekretess" på menyn "Inställningar", underrubriken
"Innehållsinställningar", avsnittet "Cookies och webbplatsdata".
 Webbläsaren Microsoft Internet Explorer: menyn "Verktyg", "Internetalternativ", sedan "Allmänt", sedan
"Webbhistorik", sedan "Inställningar" i fönstret "Tillfälliga Internetfiler och historik" och slutligen "Visa filer".
 Webbläsaren Mozilla Firefox: menyn "Verktyg", avsnittet "Alternativ", underrubriken "Sekretess", där du
hittar funktionen "Ta bort enskilda kakor".
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För det andra kan du ta bort cookies manuellt genom att följa nedanstående anvisningar:
 Öppna skrivbordet och välj C:\, mappen Windows.
 Öppna mappen "Temporary Internet Files" och markera alla filer (Ctrl + A).
 Välj alternativet "Ta bort".
Dessutom kan du ställa in din webbläsare så att cookies blockeras eller du får en varning innan en cookie
installeras. Stegen är olika i olika webbläsare, men du hittar anvisningar i webbläsarens "Hjälp"-meny. Du kan
göra olika webbläsarinställningar på var och en av de enheter som du använder för att logga in på gruppens
webbplats.
Om du avinstallerar eller blockerar cookies som används på Vision Critical-webbplatserna i Frankrike kan det
påverka eller förhindra din användning av dessa webbplatser.
4. Vilka typer av cookies används av Vision Critical?
Cookies kan vara tillfälliga och bara vara under den tid som du surfar på webbplatsen eller permanenta, dvs.
att de har en längre livslängd beroende på hur de har konfigurerats och på inställningarna i din webbläsare.
Det finns många olika typer av cookies och de kan delas in i fyra grupper som anges nedan.
- Absolut nödvändiga cookies
Cookies som är absolut nödvändiga för att tillhandahålla en kommunikationstjänst online på
elektronisk väg och som är en förutsättning för att webbplatsen ska fungera ordentligt. Om de
inaktiveras uppstår betydande problem med att använda sajten, och det kan till och med bli omöjligt
att använda de erbjudna tjänsterna. Dessa cookies behåller inte information om dig när du lämnar
webbplatsen. De gör det till exempel möjligt att identifiera terminalerna som kommunikation ska
skickas till, att numrera "datapaket" så att de skickas i rätt ordning samt att upptäcka överföringsfel
eller förlust av data.
-

Funktionella cookies
Funktionella cookies är absolut nödvändiga för att tillhandahålla en kommunikationstjänst online på
användarens uttryckliga begäran. De erbjuder användaren en specifik funktion. Om dessa cookies
avinstalleras går det inte att tillhandahålla tjänsten. Funktionella cookies kan samla in personuppgifter.
För vissa cookies kan dessa uppgifter sparas längre än den tid du surfar på webbplatsen och kan
överföras till partners enbart för att erbjuda en service som krävs för att tillhandahålla tjänsterna. Några
exempel är cookies som lagrar användarinställningar såsom språk, cookies för "användarsessioner"
(som identifierar användaren vid navigering på flera sidor och som endast behåller data så länge
webbläsarsessionen varar) eller cookies som används som "varukorg".
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-

Cookies för besöksmätningar
Cookies för besöksmätningar används för att identifiera besökare under deras olika besök. Dessa
cookies lagrar endast ett "id" för varje internetanvändare (specifikt för varje cookie) och används inte
på något sätt för att samla in personlig information om besökarna. De registrerar besökta sidor, hur
länge besöket varade, olika felmeddelanden samt förbättrar prestandan för webbplatserna som tillhör
Vision
Critical.
Cookies för besöksmätningar kan installeras och hanteras av partners, men Vision Critical begränsar
deras användning till efterfrågade statistiska analyser.
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