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Vi använder cookies och liknande tekniker på våra webbplatser. I det här meddelandet får du
information om hur vi använder cookies och hur du kan kontrollera dem.
Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies (och liknande
tekniker) som sker i enlighet med detta meddelande. I synnerhet accepterar du användning av
analys- och funktionscookies för de syften som beskrivs i det följande.
Om du inte accepterar användning av sådana cookies, se avsnittet nedan under
rubriken ”Kontrollera eller radera cookies” för ytterligare instruktioner.
Vad är en cookie?
Cookies är små filer med bokstäver eller siffror som laddas ned till din dator eller mobila enhet när
du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till den utfärdande webbplatsen vid varje
efterföljande besök, eller till en annan webbplats som känner igen den cookien. Cookies är
praktiska eftersom de gör att en webbplats känner igen en användares enhet.
Cookies har en massa olika uppgifter – de låter dig navigera effektivt mellan olika sidor, kommer
ihåg dina inställningar och förbättrar användarupplevelsen rent allmänt. De kan också bidra till
att reklamen du ser online är mer relevant för dig och dina intressen.. Vi använder två breda
kategorier av cookies:
●
●

Förstapartscookies, direkt från oss till din dator.
Tredjepartscookies, från en tredje part för vår räkning. Vi använder tredjepartscookies för att hjälpa
oss analysera våra webbplatser och deras användning.

Hur använder vi cookies?
Tabellen nedan sammanfattar hur vi och tredje parter använder cookies på våra webbplatser.
Dessa användningsområden inkluderar cookies för att:
●

få en uppfattning om det totala antalet besökare på våra webbplatser på fortgående basis och de
olika typerna av webbläsare (t.ex. Firefox, Safari eller Internet Explorer) och operativsystem (t.ex.
Windows eller Macintosh) som våra besökare använder,

●

övervaka våra webbplatsers prestanda, inklusive hur besökarna navigerar bland våra webbplatser och
för att förbättra våra webbplatser,

●

skräddarsy och förbättra din webbupplevelse och

Vilka typer av cookies använder vi?
Typen av cookies som används på våra webbplatser kan delas in i fyra kategorier, nämligen
”essentiella webbplatscookies”, ”funktionscookies” och ”analyscookies”. Följande tabell innehåller
ytterligare information om varje kategori och syftet med de cookies vi placerar ut:
Typ av cookie

Vad de gör

Källa och hur man
blockerar

Essentiella
webbplatscookies

Dessa cookies behövs för att du ska
kunna navigera runt på våra
webbplatser och använda funktionerna

Colgate-Palmolive
(förstapartscookies)

på dem. Dessa cookies samlar inte in
information om dig som kan användas
i marknadsföringssyften eller för att
minnas var du har varit på Internet.
Dessa cookies är ofta sessionsspecifika
och upphör att gälla efter att ditt
besök på webbplatsen (sessionen) har
avslutats. Den här kategorin av
cookies kan inte avaktiveras.

Funktionscookies

Dessa cookies gör att våra

Colgate-Palmolive

webbplatser kan minnas valen som du
gör (t.ex. användarnamn, språk eller

(förstapartscookies)

region du befinner dig i) och
tillhandahålla utökade, mer
personanpassade funktioner.
Informationen som dessa cookies
samlar in kan göras anonym och de
kan inte spåra din surfaktivitet på
andra webbplatser. Den här kategorin
av cookies kan inte avaktiveras.
Analyscookies

Dessa cookies, som inkluderar
cache-cookies, placeras av Google och

Google Analytics
(opt-out)

används för att samla in information
om hur besökare använder våra
webbplatser, inklusive antalet
besökare, vilka webbplatser som
hänvisade besökarna till våra
webbplatser och sidorna som de
besökte på våra webbplatser. Vi
använder den här informationen för
att sammanställa rapporter och hjälpa
oss förbättra våra webbplatser, t.ex.
genom att kunna se om användarna
hittar fel och se till att de enkelt hittar
vad de söker efter. Vanligen blir dessa
cookies kvar på din dator tills du
raderar dem.
Kontrollera eller radera cookies
Du har rätt att välja om du vill acceptera cookies eller inte, och i det följande förklarar vi hur du
kan utnyttja denna rättighet. Observera emellertid att om du väljer att inte acceptera cookies
kanske du inte kan utnyttja funktionerna på våra webbplatser till fullo, och den kommunikation
som du får av oss kanske är mindre relevant för dig än vad den hade kunnat vara. Det är också
viktigt att du inser att om du väljer att hantera dina inställningar för cookies kommer vårt
hanteringsverktyg för cookies att placera en cookie på din enhet för att dina val ska infrias. Om
du raderar eller tar bort cookies från din enhet kommer du också att ta bort den här
inställningscookien och du måste förnya dina val.
Du kan blockera cookies genom att använda opt out-länkarna i tabellen ovan, eller genom att
ändra dina webbläsarinställningar så att cookies från våra webbplatser inte kan placeras på din
dator eller mobila enhet. För att göra så följer du instruktionerna som ges i din webbläsare
(vanligtvis under ”Hjälp”, ”Verktyg” eller ”Redigera”). Att avaktivera en cookie eller en kategori
av cookies raderar inte cookien från din webbläsare – detta måste du göra själv inifrån
webbläsaren. Ytterligare information om cookies, inklusive hur du kan se vilka cookies som
placerats på din enhet samt hur du hanterar och raderar dem, finns påwww.allaboutcookies.org.
Cookies som placerats ut tidigare

Om du har avaktiverat en eller flera cookies kan vi fortfarande använda information som samlats
in med hjälp av cookies från perioden innan du valde att avaktivera. Vi kommer emellertid inte att
använda den avaktiverade cookien för att fortsätta samla in information.

