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COOKIE POLICY
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VAD ÄR COOKIES?
Cookies är textfiler med begränsad information som lagras på din enhet. Cookies används för
att samla in data, exempelvis för att spara information om vilka sidor du har besökt på en
webbplats, identifiera vilken enhet du använder och för att komma ihåg specifika
inställningar såsom språkinställningar inför ditt nästa webbplatsbesök.
Vi använder cookies på vår webbplats och kan inhämta information från dessa när du besöker
vår webbplats. När du besöker vår webbplats för första gången, kan du via en banner välja att
tillåta alla cookies, blockera alla cookies eller hantera inställningar för cookies.
Genom att välja ”Jag tillåter alla cookies” (”I accept all cookies”) samtycker du till att
information om dig används i enlighet med denna policy.
Genom att välja ”Jag tillåter inte cookies” (”I refuse all cookies”) blockeras de cookies som
inte är strikt nödvändiga vilket kan påverka webbplatsens funktionalitet.
Genom att välja ”Hantera inställningar för cookies” (”Manage cookies”) kan du välja vilka
cookies du tillåter.
Nedan beskrivs vilken typ av cookies vi använder samt varför vi använder dem. Se även
beskrivning nedan om hur du ger eller drar tillbaka ditt samtycke till insamlandet av cookies,
hur du raderar samt hanterar dina inställningar för cookies.
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VARFÖR ANVÄNDER VI COOKIES?

2.1

Nödvändiga cookies
Dessa cookies behövs för att säkerställa grundläggande funktionalitet, såsom navigering, och
webbplatsen kommer inte att fungera som den ska utan dessa cookies.

2.2

Prestandacookies
Dessa cookies används för att förbättra webbplatsupplevelsen och kan exempelvis användas
för att identifiera vilken enhet du använder för ditt webbplatsbesök. Generellt sett samlas
ingen personligt identifierbar data in genom dessa cookies.

2.3

Statistikcookies
Dessa cookies hjälper oss att samla in statistik från våra webbplatsbesökare för att förstå hur
du använder vår webbplats, och informationen samlas in och rapporteras anonymt.
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INBÄDDAT INNEHÅLL
Det kan förekomma inbäddat innehåll från tredje part på vår webbplats, i exempelvis
videoklipp och formulär. Dessa tredje parter kan samla in uppgifter om dig genom cookies
och inhämta information från dessa cookies. Dessa tredje parter kan även använda andra
cookies än de som listas ovan. Vi hänvisar till webbplatsen tillhörande tredje part för mer
information om hur de använder cookies.
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HANTERING AV COOKIES
Nyare versioner av de vanligaste webbläsarna ger dig som användare möjlighet att hantera
inställningar för cookies på din enhet. Du kan välja att acceptera alla, vissa eller inga cookies.
Information om hur du hanterar cookies hittas vanligen under hjälpavsnittet i din
webbläsare.
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KONTAKT
Om du har frågor gällande vår användning av cookies ber vi dig kontakta oss på:
data.privacy@lundin-energy.com.
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