Cookies och lokal lagring av data
Läs mer om hur vi använder cookies och lokal lagring av data på Qasa.

Vad är 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 (dator, mobiltelefon eller surfplatta). Dessa filer tillåter oss att känna igen din webbläsare.
Förutom cookies använder vi också andra liknande tekniker som pixeltaggar och lokal lagring av data.
Detta är teknik som känner igen cookies och identifierare, samt underlättar för tredje part att placera
cookies på din enhet.
Såväl Qasa som tredje part kan lagra data lokalt på din enhet när du använder våra tjänster (mer om
detta nedan).

För vad använder Qasa lokal lagring av data?
Qasa och våra underleverantörer (till exempel leverantörer av analysverktyg) och 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 bra och relevanta tips och innehåll.
Göra Qasa bättre och se till att saker funkar så bra som möjligt.

Hur kan du hantera eller ta bort cookies och lokal lagrad data?
I webbläsarinställningarna hittar du vanligtvis en översikt över alla cookies som finns lagrade. Där kan
du också 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 om du vill bli meddelad varje gång en
ny cookie sparas. Mer information om cookies och hur du kan hantera dessa finns på Post- och
telestyrelsens ("PTS") webbplats.

Instruktioner för att hantera cookies i din webbläsare
Nedan finns instruktioner om hur du kan hantera cookies i olika webbläsare. Notera att processen för
detta kan ändras och att beskrivningarna nedan inte alltid kommer att vara uppdaterade.
●
●
●
●
●
●

Safari
Safari för iPhone och iPad
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera

Exempel på cookies och lokalt lagrad data som Qasa använder
Nedan finns exempel på cookies vi använder för att göra Qasa bättre, se till att saker funkar så bra
som möjligt och skapa relevanta målgrupper för vår marknadsföring.
Exempel på cookies

Aktör

Används till

_gat, _utma, _utmb, _utmz,
_ga, _gid

Google Analytics

Används för att analysera
trafiken, bland annat antal
sidvisningar, spenderad tid och
klick. Inaktivera Google
Analytics via en tilläggstjänst
här.

access-token

Qasa

Håller reda på om du är
inloggad eller inte.

intercom-session-*,
intercom-lou-*, intercom-id-*,
intercom-state

Intercom

Används för att visa
chatt-support-funktionen på
Qasa och komma ihåg de
uppgifter som användaren har
angivit i chatten.

_adroll_fpc, ar_v*

Adroll

Används för att identifiera
potentiella och existerande
kunder på Qasa och nå dessa i
retargetingsyfte.

_fbp

Facebook

Används för att identifiera
potentiella och existerande
kunder på Qasa och nå dessa i
retargetingsyfte.

referrer, initial-referrer

Qasa

Används för identifiera hur
användare kommit till Qasa för
att analysera användande
mellan besök.

mp_*

Mixpanel

Används för att se hur
användare klickar och
använder på sajten.

qcc

Qasa

Används för att identifiera vilka
användare som godkänt
respektive nekat att data delas
med ett annonsnätverk för
annonsering.

__stripe_sid, m

Stripe

Används för att kunna hantera
betalningar via Stripe på Qasa.

uuid, anj

AppNexus

Används för att mäta
konvertering från annonsering
gjord genom AppNexus
annonsnätverk.

