Cookiepolicy
Denna cookiepolicy gäller behandlingen av besökarnas cookiedata på Kökskungens webbplats
(www.kokskungen.com).
Vad är cookies och hur använder vi dem?
Kökskungens webbplats använder cookies.
Cookies är filer som skickas från webbservrar till webbläsare och lagras i webbläsarna. Informationen
skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. På så sätt kan
webbservern identifiera och spåra webbläsare.
Varför använder vi cookies?
Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen, för att analysera webbplatsens
användning och för att rikta marknadsföring.
Vi använder cookies på den här webbplatsen för att samla in data om användaren via verktyget
Google Analytics. När du besöker vår webbplats kan vi exempelvis automatiskt samla in följande
typer av information från dig: Din IP-adress, operativsystem, plattform och information om dina
besök, inklusive webbadressen du kom ifrån, ditt land, sökvillkoren du använde på vår hemsida,
produkter och sidor du visade, samt längden på besök av vissa sidor.
För information om Google Analytics datasäkerhets- och säkerhets principer, klicka här.
Vi använder också cookies för att samla in data om webbplatsens besökare och sedan använda för
återigen nå besökaren genom att annonsera utanför vår egen hemsida (re-targeted advertising). Det
innebär att vi samlar in data från till exempel personer som besöker vissa sidor på vår hemsida och
baserat utifrån den informationen visar dem riktade annonser på andra webbplatser som Facebook,
Instagram och Youtube.
Vilka cookies använder vi?
Nödvändiga cookies är nödvändiga för sidans tekniska funktion och användningen av tjänsterna och
är automatiskt alltid aktiverade.
Analytiska cookies mäter antalet användare av webbplatsen och samlar in information om hur
användarna rör sig på webbplatsen.
Med hjälp av marknadsföringscookies kan vi skapa målgrupper och visa användarna reklam som
intresserar dem från våra samarbetspartners webbplatser.
Hur samtycker du till användningen av cookies?
Du kan välja vilka cookies du tillåter i ett popup-fönster som dyker upp när du kommer till
webbplatsen. Du kan när som helst ändra inställningarna genom att klicka på "Inställningar för
cookies" längst ner på sidan.
Hur ändrar du din webbläsares cookie-inställningar?
De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera cookies. Se dina webbläsarinställningar för att
göra detta. Bekanta dig med inställningarna i din webbläsare. Vanligtvis kan du vägra cookies genom
att klicka på verktyg eller inställningar och därefter integritet.

Observera att om du vägrar cookies kommer det att ha en negativ inverkan på användbarheten av
vissa webbplatser. Nödvändiga cookies krävs för webbplatsens tekniska funktionalitet och
användningen av tjänster och används alltid automatiskt.
Var kan jag få mer information om cookies?
För mer information om cookies, till exempel hur du granskar, hanterar och raderar cookies, besök
följande webbplatser:
Du kan läsa mer om cookies till exempel på Post- och telestyrelsens webbplats
www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/ eller All About Cookies | Online Privacy and
Digital Security
För mer information om webbläsarbaserad annonsering online och integritet, besök:
www.youronlinechoices.com/se/
För att lära dig mer om Googles användning av cookies (på engelska), besök
www.google.fi/policies/privacy/partners/

