Cookiepolicy
Nedan beskrivs hur Nine Yards AB, med organisationsnummer 556652-5282 och adress Västra
Hamngatan 21, 411 17 Göteborg, (”oss”, ”vi” eller ”vår”), använder cookies och eventuella
andra liknande tekniker som samlar in information om besök på och användning av vår webbplats www.nineyards.se och därtill relaterade sidor, (nedan gemensamt kallade ”Webbplatsen”).
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1.

Cookies

1.1

Webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som en webbplats
placerar eller begär åtkomst till på besökarens dator eller mobila enhet. Cookies och
andra liknande tekniker möjliggör för webbplatser att minnas en besökare när denne
återkommer till webbplatsen från samma enhet som användes vid ett tidigare besök
och kan användas för olika funktioner på webbplatser, exempelvis för att spara tidigare sökningar eller anpassa innehållet på webbplatsen efter besökarens tidigare användning. Vilka cookies och andra liknande tekniker vi använder oss av på Webbplatsen beskrivs i avsnitt 3 nedan.

1.2

Det finns två typer av cookies: 1) permanenta cookies som lagras på besökarens
dator under en bestämd tid för att sedan försvinna; och 2) sessionscookies som lagras
tillfälligt i datorns minne under besöket på webbplatsen och försvinner när besökaren
stänger webbläsaren.

1.3

Cookies är antingen: 1) en förstaparts-cookie som placeras av Webbplatsen, eller; 2)
en tredjeparts-cookie som placeras av någon annan än Webbplatsen. Du kan hantera
och stänga av första och tredjepartscookies genom att ändra inställningarna i din
webbläsare, se avsnitt 0 nedan.

1.4

Om du väljer att inte tillåta cookies är det möjligt att vissa av Webbplatsens funktioner
inte fungerar på det sätt du förväntar dig.

1.5

Cookies har olika syften och kan delas in i olika kategorier efter respektive syfte, 1)
strikt nödvändiga cookies; 2) cookies för funktion och analys; samt 3) marknadsföringscookies.

1.6

Strikt nödvändiga cookies placeras när du använder våra tjänster och besöker Webbplatsen. Funktions-, analys- och marknadsföringscookies placeras endast efter att du
har gett ditt samtycke till dem. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att
ändra dina cookie-inställningar.

1.7

Strikt nödvändiga cookies placeras för att Webbplatsen ska fungera på det sätt du
förväntar dig. Utan sådana cookies kan vi inte tillhandahålla den tjänst du efterfrågar,
eftersom de är avgörande för Webbplatsens funktioner.
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1.8

Funktion- och analyscookies hjälper oss att förstå hur besökare använder sig av
Webbplatsen och se till att den fungerar på ett optimalt sätt. Dessa cookies kan samla
information om hur besökare använder vår Webbplats.

1.9

Marknadsföringscookies används för att visa dig annonser för varor och tjänster som
du kan vara intresserad av. Sådana annonser baseras på information om hur du använder Webbplatsen.

1.10

Cookies kan samla in personuppgifter, till exempel IP-adresser. Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med Webbplatsens integritetspolicy: https://www.nineyards.se/personuppgiftspolicy.html.

2.

Andra liknande tekniker

2.1

Utöver cookies använder vi även s.k. ”pixel tags”, ”web beacons”, ”JavaScript” eller
liknande tekniker som gör det möjligt att bl.a. spåra din aktivitet när du använder
Webbplatsen eller tar emot e-postmeddelanden, (gemensamt benämnt ”liknande
tekniker”). Liknande tekniker kan dessutom användas i samband med vår annonsering på nätet eller i våra e-postmeddelanden, antingen av oss eller av våra leverantörer, affärspartners eller annan tredje part.

2.2

Liknande tekniker används för att samla in, typiskt sett, anonym data för att identifiera
viss information, t.ex. för att sammanställa rapporter över spårningsinformation avseende demografi, användarmönster och inköp av de som använder Webbplatsen, och
även annan information för att förbättra användarupplevelsen och våra tjänster. Vi kan
komma att lämna ut dessa rapporter till exempelvis annonsörer. Spårningsinformationen i dessa rapporter kan inte kopplas till enskilda användares identitet eller andra
personuppgifter. Vi kan komma att koppla ihop spårningsinformation med personuppgifter som frivilligt lämnats av användarna av Webbplatsen för att analysera informationen. När sådan koppling sker behandlas den länkade informationen som personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy: https://www.nineyards.se/personuppgiftspolicy.html.

2.3

Vi kan komma att använda oss av liknande tekniker i våra HTML-baserade e-postmeddelanden för att ta reda på vilka e-postmeddelanden som mottagarna har öppnat.
Liknande tekniker kan dessutom användas för att identifiera varför du besöker Webbplatsen och hur du hittade dit, t.ex. om en bidragande faktor har varit någon av våra
annonser eller e-postmeddelanden.

2.4

Liknande tekniker kan dessutom användas av andra företag för att spåra besök på
deras webbplatser i syfte att identifiera om besökaren hittade till deras webbplats via
vår Webbplats eller för att bekräfta att du är behörig mottagare av deras tjänster eller
förmåner.

3.

Cookies och liknande tekniker på Webbplatsen

3.1

Webbplatsen använder följande strikt nödvändiga cookies:

3.2

Namn

Leverantör

Syfte

Lagringstid

N/A

N/A

N/A

N/A

Webbplatsen använder följande cookies och liknande tekniker för funktion och
analys:
Namn

Leverantör

Syfte

Lagringstid

pll_language

N/A

pll_language hjälper oss att
spara vilket språk besökaren valt
att visa vår webbsida på, under
sina tidigare besök på webbsidan, för att säkerställa att
samma språk nyttjas vid framtida
besök.

Ett år

Google Analytics

Google

Google Analytics registrerar information om vilka webbsidor
besökare på vår webbplats besöker samt hur länge respektive
besök varar, hur många besökare webbplatsen har varje dag,
samt varifrån besökarna kommer, varefter denna information
presenteras som statistik för oss.
Detta ger oss kunskap om hur
trafiken på vår webbsida ser ut.

Två år
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4.

Webbläsarinställningar

4.1

Om du inte accepterar vår användning av cookies eller liknande tekniker kan du ändra
inställningarna i din webbläsare så att cookies inte placeras. Genom webbläsaren kan
du också ta bort tidigare lagrade cookies. Vissa webbläsare erbjuder dessutom möjligheten att stänga av tekniker för spårning mellan olika webbplatser. Använd din
webbläsares hjälpavsnitt för mer information.

4.2

Om du väljer att inte tillåta cookies är det möjligt att vissa funktioner på webbplatserna
du besöker inte fungerar som du förväntar dig att de ska göra. Ditt val att inte tillåta
cookies medför inte att sedan tidigare placerade cookies raderas.
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