
 

 
 

COOKIE POLICY 
 
Allmänt  
Denna cookie policy beskriver hur Klövern AB, org.nr 556482-5833 (”Klövern”, ”vi” eller 
”oss”) e-post: info@klovern.se, använder cookies på www.klovern.se (”Webbplatsen”). 
 
Vad är cookies? 
En cookie (kaka) är en textfil som lagras i din webbläsare, mobiltelefon eller annan enhet när 
du surfar på Webbplatsen. Vi värdesätter våra användares integritet och våra användares 
förtroende är mycket viktigt för oss. I denna policy beskriver vi hur vi använder oss av 
cookies och hur vi i anslutning till denna användning skyddar våra kunders integritet. 
 
En cookie kan hjälpa hemsideleverantören att känna igen din enhet nästa gång du besöker 
Webbplatsen, ge dig tillgång till vissa funktioner på Webbplatsen, och/eller registrera dina 
surfvanor.  
 
Det finns andra teknologier så som pixeltaggar, beacons och andra liknande filer och 
teknologier som kan ha samma funktion som cookies. I denna cookie policy använder vi 
begreppet ”cookies” för cookies och alla sådana liknande teknologier. 
 
Vår användning av cookies 
För att underlätta ditt användande av Webbplatsen och ge dig bästa möjliga service 
använder vi cookies. De finns två typer av cookies; permanenta cookies och session 
cookies. 
 
Permanenta cookies 
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På denna 
webbplats används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare 
använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i 
navigeringen. 
 
Analyscookies 
Vi använder oss av analyscookies. De används för att analysera hur tillgång till Webbplatsen 
sker, hur den används eller fungerar. Den informationen använder vi för att upprätthålla, 
driva och förbättra vår Webbplats för att leverera en bättre upplevelse för dig som besökare. 
Med cookies blir Webbplatsen bättre anpassad efter dina önskemål. 
 
Tredjepartscookies 
Vi använder oss av tredjepartscookies. Det innebär att vi tillåter våra partners att använda 
cookies på Webbplatsen för de syften som anges ovan. Det kan också innebära att vi tillåter 
tjänsteleverantörer som agerar på vårt uppdrag att använda cookies för syften som anges 
ovan.  
 
Session cookies 
En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en 
webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats 
används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder denna 
webbplats tjänster. 
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Följande cookies används på Webbplatsen:  
 
Domän Namn Giltighetstid Typ av cookie 

www.klovern.se ASP.NET_SessionId 
Raderas när du 
stänger din 
webbläsare 

Session cookie 

www.klovern.se .ASPXROLES 
Raderas när du 
stänger din 
webbläsare 

Session cookie 

www.klovern.se .EPiServerLogin 
Raderas när du 
stänger din 
webbläsare 

Session cookie 

www.google.com 1P_JAR 1 mån Permanent cookie 

www.google.com CONSENT 20 år Permanent cookie 

www.doubleclick.net IDE 1 år Permanent cookie 

www.google.com NID 6 mån Permanent cookie 

www.klovern.se _ga 2 år Permanent cookie 

www.klovern.se _gid 24 timmar Permanent cookie 

www.klovern.se _gtm 24 timmar Permanent cookie 
 
 
Hantera dina cookies 
Om du inte vill att vi använder cookies så kan du stänga av denna funktion genom att 
blockera eller ta bort cookies. Då kommer inga cookies att lagras men vänligen notera att 
funktionaliteten hos Webbplatsen kommer att påverkas.  
 
I de flesta webbläsare kan du även välja att stänga av spårning, vilket innebär att vi inte 
behandlar informationen från vår egen Webbplats och våra partners webbplatser 
tillsammans. För att göra samma sak på din mobiltelefon, så kan du för iOS gå in i 
inställningar, under Integritetsskydd och Reklam, välja Begränsad spårning. För Android, gör 
du detta i Google Inställningar och Reklam. 
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