
KAKOR (”COOKIES”) OCH LOKAL LAGRING AV 
DATA 

Denna policy gäller för alla varumärken och mediehus under Schibsted 

Sverige där bolag inom Schibsteds koncern är personuppgiftsansvarig. I 

detta uttalande inkluderas alla dessa i ”vi” och ”oss”. 

Vad är kakor (“cookies”) och lokal lagring av 

data? 

När du besöker våra webbsidor lagras olika typer av data lokalt på din 

enhet via din webbläsare. Sådana "lokalt lagrade data" kan användas för 

att anpassa innehållet och funktionerna i tjänsterna och därmed göra ditt 

besök bättre organiserat och mer meningsfullt för dig. 

Den vanligaste typen av lokal datalagring är cookies. Dessa är små 

textfiler som finns lagrade på din enhet (PC, mobiltelefon eller surfplatta). 

Dessa filer tillåter oss att känna igen din webbläsare. 

Förutom cookies använder vi också andra liknande tekniker som 

web-beacons/pixeletiketter. Detta är teknik som känner igen cookies och 

identifierare, samt underlättar för tredje part att placera cookies på din 

enhet. Web-beacons kan bland annat användas för att bestämma vilka 

annonser som ska visas i din webbläsare. 

Såväl bolag i Schibsted-koncernen som tredje part kan lagra data lokalt 

på din enhet när du använder våra tjänster (mer om detta nedan). 



Vad använder vi cookies och lokalt lagrad data 

till? 

Bolagen i Schibsted-koncernen, våra underleverantörer (till exempel 

leverantörer av analysverktyg) och tredje part (t.ex. annonsörer och 

deras leverantörer) lagrar data lokalt på din enhet. 

Vi använder lokalt lagrad data för att: 

● Leverera och anpassa våra tjänster till den enhet och

webbläsare som du använder

● Ge dig relevant och anpassat innehåll

● Mäta och analysera trafiken på webbsidorna

● Utveckla och förbättra våra tjänster

● Rikta annonser och för att skapa målgrupper för

marknadsföringsändamål.

För fullständiga detaljer om vad Schibsted gör med dina uppgifter i våra 

tjänster, klicka här. 

Hur kan du hantera eller ta bort cookies och 

lokalt lagrad data? 

I webbläsarinställningarna hittar du vanligtvis en översikt över alla 

lagrade cookies som låter dig ta bort oönskade cookies, ange om du 

accepterar lagring av cookies från de webbsidor du besöker, från tredje 

part som är anslutna till webbsidorna och eventuellt om du vill bli 

underrättad varje gång en ny cookie sparas. Mer information om cookies 

och hur du kan hantera dessa finns på PTS hemsida: 

http://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/ 

https://info.privacy.schibsted.com/se



