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COOKIES 

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies (t. ex. på din webbläsare eller 

enhet). Cookies används för att lagra och ta emot id:n och annan information på datorer, 

telefoner och andra enheter. Cookies kan till exempel hjälpa oss att känna igen dig nästa 

gång som du besöker vår hemsida, men också möjliggöra för oss att erbjuda en säkrare och 

mer driftsäker tjänst. 

Vi använder Cookies för följande ändamål:  

Funktionella Cookies Vi använder funktionella Cookies för att hantera vissa 

funktioner på våra sidor, så att dina val och inställningar 

kommer att kommas ihåg när du kommer tillbaka till hemsidan. 

Cookies för analys Vi använder Cookies för analys för att mäta hur våra tjänster 

efterfrågas, används, och fungerar när de används. Den 

information som vi samlar används för att underhålla och 

förbättra vår Tjänst.  

Cookies från tredje part Vi kan också tillåta våra samarbetspartners att använda Cookies 

i våra tjänster för samma syften som beskrevs ovan. Vi kan 

också låta tredje parter som erbjuder tjänster för vår räkning 

använda Cookies för de syften som beskrevs ovan. 

De flesta webbläsare låter användaren välja hur Cookies ska hanteras. Du kan då ställa in 

webbläsaren att vägra ta emot Cookies, eller att ta bort vissa Cookies.  

Här hittar du information om hur du hanterar cookies i din webbläsare: 

Chrome 

InternetExplorer 
Firefox 

Opera 

Safari 

Safari på iPhone och iPad  

Om du väljer att blockera Cookies kan delar av vår Tjänsts funktionalitet försämras eller 

försvinna, eftersom den förutsätter att Cookies tillåts.  

 

Geposit kan från tid till annan komma att ändra denna integritetspolicy vid förändrade 

rutiner för användning av cookies och behandling av data samt för att följa lagstadgade 

krav. 

Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av Cookies, kontakta oss på 

info@geposit.se 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv
https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/sv-se/HT201265

