COOKIEPOLICY
I det följande kan du läsa om hur vi på Piltorps Varmluft AB, 556120-1541, Backa Bergögata
7, 422 46 Hisings Backa hanterar cookies och liknande tekniker.

Cookies och liknande tekniker
Vi använder cookies och liknande tekniker på vår hemsida och i våra webbtjänster. Här
förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Om du
enbart

besöker

vår

hemsida

www.piltorps.se

behandlar

vi

uppgifter

som

webbläsarinställningar och plattform samt användargenererade data, exempelvis klick-och
besökshistorik. Du kan stänga av användningen av cookies i webbläsarens inställningar, se
mer information om hur du gör detta nedan.

Vad är cookies?
Cookies (kakor) är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Kakor används normalt
för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats
efter besökarens önskemål och val. Dessa textfiler skickas från Piltorps Varmluft eller våra
partners webbservrar och sparas på din dator enligt nedan.

Vi använder oss av olika cookies:


Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller
enhet.



Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de
går ut eller raderas.



Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.



Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida. Cookies som exempelvis
används för att samla information för annonsering och skräddarsytt innehåll samt för
webbstatistik kan vara så kallade tredjepartscookies.



Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet
på ett sätt som liknar cookies.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de webbaserade tjänster vi erbjuder. Några av
våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig.

Vi använder cookies och liknande tekniker för övergripande analytisk information avseende
din användning av vår hemsida och för att spara funktionella. Vi använder även cookies för
att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Vi använder oss framför allt av följande cookies:
Google Analytics
Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats.

Data samlas in anonymt och rapporter sammanställs om antal besökare, tid på sidan och vilka
sidor som besökts. För ytterligare information om Googles integritetsregler, klicka på följande
länk.

Om du inte vill att dina besök på denna webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics
finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Tillägget hämtar du på Googles
webbplats.
DoubleClick
Denna cookie används för att presentera annonser när du lämnar vår webbplats. Cookien
analyserar sidor som du tittat på våra webbplatser och leder dig till en relevant annons på en
extern webbplats. För ytterligare information om Googles integritetsregler, klicka på följande
länk.

Facebook pixel
Facebook-pixeln är ett analysverktyg som hjälper oss att mäta hur effektiva våra annonser är
genom att tolka åtgärderna våra besökare utför på vår webbplats. Pixeln kan även användas
för att rikta annonsering till personer som tidigare har besökt vår hemsida. Du kan läsa mer
om Facebook-pixeln här.

Albacross
Saxat direkt från Albacross själva:
We obtain your consent to the processing of personal data on the behalf of Albacross Nordic

AB (“Albacross”).

Information collected from cookies set in your device that qualify as personal data will be
processed by Albacross, a company offering lead identification and ad targeting services with
offices in Stockholm and Krakow. Please see below for full contact details.

The purpose for the processing of the personal data is that it enables Albacross to improve a
service rendered to us and our website (e.g “Lead Generation” service), by adding data to
their database about companies.

The data that is collected and used by Albacross to achieve this purpose is information about
the IP-address from which you visited our website, and technical information that enables
Albacross to tell apart different visitors from the same IP-address. Albacross stores the
domain from form input in order to correlate the IP-address with your employer.

For the full information about our processing of personal information, please see their full
Privacy Policy.

You may at any time withdraw your consent to this processing. Such withdrawal may be
made by contacting Albacross directly.

BidTheatre
Dessa data kan användas för analysändamål och i syfte att rikta personligt anpassade annonser
åt dig på tredje parts webbplatser. Använd länkarna nedan för att läsa mer om behandlingen
av din persondata samt hur du kan inspektera, radera och exportera vad som finns sparat om
din webbläsare.

Marknadsföringspartner

Datalivslängd

Integritetspolicy

BidTheatre AB

90 dagar

Privacy Policy

Övrig cookieinformation
Besök gärna wikipedia.org, www.allaboutcookies.org eller www.aboutcookies.org för att
läsa mer om cookies, t.ex. hur du ser vilka cookies som du mottagit, samt hur du hanterar och
tar bort dem.

Webbläsares tillverkare tillhandahåller hjälpsidor angående cookies i sina produkter. Se nedan
för mer information.


Google Chrome



Internet Explorer



Mozilla Firefox



Safari (dator)



Safari (mobil)



Webbläsare Android



Opera



Opera (mobil)

För andra webbläsare kan du konsultera den information webbläsarens tillverkare
tillhandahåller.
Information till cookiebanner (att lägga in som en cookieinformation när man besöker
er
hemsida)
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats, till exempel för
att anpassa innehåll och annonser, tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att
analysera webbtrafiken. Dessa cookies omfattar cookies för riktad media och cookies för
avancerad analys. Mer information finns under vår cookiepolicy. Genom att klicka på
Acceptera godkänner du vår användning av cookies. För att läsa mer om våra cookies
och/eller blockera cookies klicka på ”läs mer”.

