Om cookies
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Ytterligare
allmän information om cookies finns på Post- och Telestyrelsens webbplats. Här får du
information om hur cookies används på Delphis webbplats.
Du behöver tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på
det sätt vi avsett. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika
funktioner. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i
din webbläsare. Om du inte tillåter cookies kommer webbplatsen att fungera men du får
en sämre användarupplevelse.
ASP.NET_SessionId är en s.k. sessionscookie som automatiskt sätts av delphi.se för att
webbplatsen ska fungera på avsett sätt. Under tiden du är inne och surfar på vår
webbplats, lagras den här sessionscookien temporärt i din dators minne, exempelvis för
att hålla reda på de val du gör på webbplatsen. Denna sessionscookie försvinner när du
stänger din webbläsare.

Analysverktyg för webbstatistik
Delphi använder vidare Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder
webbplatsen och för att utvärdera hur webbplatsen kan vidareutvecklas. Informationen
från Google Analytics använder vi huvudsakligen för att kunna förbättra innehåll,
navigation och struktur på webbplatsen.
Följande cookies sätts av delphi.se p.g.a. användningen av Google Analytics:
_utmb används för att avgöra längden och antalet sidvisningar på webbplatsen och
sparas i 30 minuter efter att den skapades eller uppdaterades senast,
_utmz används för att hålla reda på hur besökaren hittade till webbplatsen och sparas i 6
månader,
_utma används för att identifiera unika besökare och sparas i 2 år.

.

Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av webbplatsen
(inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. För
eventuell personuppgiftsbehandling som Google utför är Google ensamt
personuppgiftsansvarig. Google kan också överföra denna information till tredje parter
om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles
räkning. För ytterligare information kring Google Analytics och Googles
informationsbehandling hänvisas till Googles sekretesspolicy.

Om du inte vill att dina besök på Delphis webbplats ska visas i statistiken i Google
Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Tillägget
hämtar du från Google (informationen är på engelska).
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