
Cookiepolicy för Aritco 

Detta är Aritcos cookiepolicy, tillgänglig på www.aritco.com/sv. 

Policyn är senast uppdaterad 2022-11-21 

Vad är cookies? 
Nästan alla professionella webbplatser använder cookies. Små filer laddas ner till din dator, 
bärbara dator, surfplatta eller mobiltelefon, för att förbättra din upplevelse. Den här sidan 
beskriver vilken information de samlar in, hur vi använder dem och varför vi ibland behöver 
lagra dessa cookies. Vi kommer också informera om hur du kan förhindra att dessa cookies 
lagras. 

Så här använder vi cookies 
Vi använder cookies av olika anledningar som beskrivs nedan. Cookies innehåller ingen 
direkt identifierbar information om dig (såsom namn, adress, telefonnummer etc.) utan bara 
information om din webbläsare och den aktivitet som sker via den. 

• De cookies vi använder är avsedda för antingen 

o Funktion (nödvändig), 
o Statistik eller  
o Marknadsföring 

• Dessutom använder vi andra, liknande tekniker som pixeltaggar för att specifikt rikta 
våra annonser till dig på andra webbplatser. 

• Nödvändiga cookies används bland annat för att vi ska kunna erbjuda chattfunktionen 
till dig som besöker vår webbplats.  

• Vi använder olika mätverktyg som förser oss med statistik och analyser av beteenden 
på vår webbplats.  

• Dessutom använder vi information som vi har samlat in och analyserat för att utveckla 
och förbättra webbplatsen och för att kontrollera dess funktion. 

• Vi använder cookies på Aritco.com, Aritco Liftguide, Aritco Showroom och Aritco 
Cloud. 

Hur länge sparas cookies? 
Hur länge en cookie lagras på din enhet och webbläsare varierar. Livslängden för en cookie 
beräknas baserat på dess funktion och ditt senaste besök på webbplatsen. När en cookie 
upphör raderas den automatiskt. 

Inaktivera cookies 
Du kan förhindra att cookies sparas genom en inställning i din webbläsare (se längre ner i 
detta dokument).  

Ändra ditt samtycke 
Du kan när som helst ändra ditt samtycke eller dina preferenser genom att klicka på länken 
”Cookieinställningar” längst ned på webbplatsen Aritco.com. 

http://www.aritco.com/sv


Cookies vi använder 

Konto-relaterade cookies 
Om du skapar ett konto hos oss använder vi cookies för att hantera registreringsprocessen 
och den allmänna administrationen. Dessa cookies raderas vanligtvis när du loggar ut, men i 
vissa fall kan de finnas kvar efteråt för att komma ihåg dina inställningar när du loggar ut. 
Denna cookie gäller endast för användning av Aritco Cloud. 

Inloggningsrelaterade cookies 
Vi använder cookies när du är inloggad så att vi kan komma ihåg att du har loggat in. På så 
sätt slipper du logga in varje gång du besöker en ny sida. Dessa cookies tas vanligtvis bort 
eller rensas när du loggar ut för att säkerställa att du endast kan komma åt begränsade 
funktioner och områden när du är inloggad. 

Cookies relaterade till nyhetsbrev via e-post 
Denna webbplats erbjuder prenumerationstjänster för nyhetsbrev eller e-post och cookies 
används för att komma ihåg om du redan är registrerad sedan tidigare. 

Tredjepartscookies 
I vissa speciella fall använder vi även cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I 
följande avsnitt beskrivs vilka tredjepartscookies du kan stöta på via denna webbplats. 

• Den här webbplatsen använder Google Analytics, som är en av de mest utbredda och 
pålitliga analyslösningarna på webben, för att hjälpa oss att förstå hur du använder 
webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker 
som hur länge du tillbringar på webbplatsen och vilka sidor du besöker så att vi kan 
fortsätta producera engagerande innehåll. 

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-
sidan. 

• Tredjepartsanalys används för att spåra och mäta användningen av denna webbplats 
så att vi kan fortsätta producera engagerande innehåll. Dessa cookies kan spåra 
saker som hur länge du tillbringar på webbplatsen eller sidor du besöker, vilket 
hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra webbplatsen för dig. 

• Vi använder också andra liknande tekniker som pixeltaggar för att rikta våra annonser 
till dig på andra webbplatser, som Facebook. 

Hur tar man bort cookies? 
Det är enkelt att ta bort cookies som du tidigare har godkänt. Hur du gör det beror på vilken 
webbläsare (Chrome, Firefox, Safari osv.) och enhet du använder (smartphone, surfplatta, 
PC eller MAC). Borttagningsverktyg finns ofta under ”Inställningar – Sekretess och Säkerhet” 
men kan också variera mellan olika webbläsare. Ange vilken webbläsare du använder 
genom att klicka på lämplig länk nedan: 

Internet Explorer 

Microsoft Edge 

Mozilla 

https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/windows/microsoft-edge-webbdata-och-sekretess-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US


Firefox 

Google Chrome 

Opera 

Safari 

Mer information 
Förhoppningsvis har detta förtydligat saker för dig och som nämnts tidigare, om det är något 
du är osäker på om du behöver eller inte är det vanligtvis säkrare att låta cookies vara 
aktiverade om de skulle interagera med någon av funktionerna på vår webbplats. 

Mer allmän information om cookies finns i cookiepolicyn. 

Om du fortfarande vill ha mer information kan du kontakta oss via en av våra föredragna 
kontaktkanaler genom att besöka denna länk: https://www.aritco.com/sv 

 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.apple.com/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.aritco.com/sv

