
Cookies på Ztorages hemsida 

Samtycke 

Denna webbplats använder cookies. Vi placerar inte några cookies på din dator, förutom sådana 

cookies som är strikt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, om du inte har lämnat ditt 

samtycke till vår användning av cookies. Det är frivilligt att lämna samtycke till vår användning av 

cookies. Om du inte samtycker till vissa cookies kan det dock innebära att webbplatsen inte 

fungerar som avsett i vissa delar. Du kan när som helst ändra dina inställningar för cookies på vår 

webbplats. 

Vad är cookies? 

Cookies är textfiler som innehåller små mängder information som laddas ned på din enhet när du 

besöker en webbplats. Det finns också andra cookie-liknande tekniker. När du besöker en 

webbplats är det möjligt att din webbläsare tar emot cookies från flera källor  och inte bara från oss. 

Cookies används för att känna igen den enhet du använder när du kommer tillbaka till en 

webbplats. Cookies bidrar till att du som användare effektivt kan navigera mellan olika sidor på 

webbplatsen, att inställningar på webbplatsen sparas och att din användarupplevelse generellt sett 

förbättras. De kan också användas för att rikta reklam till dig baserat på dina intressen genom att 

spåra din webbanvändning på olika webbplatser. Kortvariga cookies (sessionscookies) raderas 

automatiskt när du stänger din webbläsare och långvariga cookies finns kvar på din enhet efter att 

webbläsaren stängts ned (exempelvis för att komma ihåg dina användarinställningar nästa gång du 

återvänder till webbplatsen).  

Inaktivera cookies 

Du kan ställa in din enhet för att inte ta emot alla typer av cookies. Om du tidigare har lämnat ditt 

samtycke till användning av cookies på vår webbplats men sedan ångrar dig, kan du ta tillbaka ditt 

samtycke genom att ändra dina inställningar för cookies. Detta kan du göra genom att följa 

instruktionerna för din specifika webbläsare eller genom att använda dig av automatiska verktyg för 

att inaktivera cookies, såsom YourOnlineChoices.eu - Dina val. Den organisation som står för 

cookien kan också tillhandahålla ett automatiskt verktyg för att inaktivera cookies. Du kan läsa mer 

om det nedan.  

I vissa webbläsare kan du markera att du inte önskar att din internetanvändning spåras.  

Vissa funktioner på webbplatsen fungerar inte lika bra om cookies är inaktiverade. Inaktivering av 

cookies kan påverka din användning av vår webbplats och hur vissa tjänster på webbplatsen 

fungerar. Efter ditt första besök på webbplatsen kan vi ändra vilka cookies som används.  

Nedan får du en överblick av vilken organisation som står bakom de cookies som har placerats på 

webbplatsen, vad respektive cookie används till och information om hur du inaktiverar cookies du 

inte samtycker till.  

https://www.youronlinechoices.com/se/dina-val


Vilka typer av cookies använder vi? 

Strikt nödvändiga cookies 

Nedan listade cookies är helt nödvändig för att du ska kunna navigera på webbplatsen och utnyttja 

tjänsterna på webbplatsen. Utan dessa cookies fungerar inte kärnfunktionerna på webbplatsen.  

Cookie Källa Syfte Data som lagras i cookien Hur länge cookien sparas  

     

     

     

 

Funktionella cookies 

Nedan listade cookies används för att tillhandahålla vissa funktioner åt dig som användare. 

Exempel på dessa funktioner är att webbplatsen kommer ihåg vissa val som du gjort så att 

innehållet på webbplatsen kan anpassas efter ditt behov (som språkinställning). 
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Statistikcookies 

Nedan listade cookies används för att analysera hur våra besökare interagerar med webbplatsen 

genom att samla in och rapportera in information anonymt. Detta möjliggör att vi kan optimera 

användandet av webbplatsen och att du som användare enkelt ska kunna hitta det du söker efter. 

Statistikcookies används bland annat till att se vilka sidor på webbplatsen som är mest populära 

och för att se hur användare rör sig mellan sidorna på webbplatsen. Statistikcookies kan också 

användas för att visa artiklar eller tjänster på webbplatsen som vi tror är av intresse för dig baserat 

på hur du vanligen använder webbplatsen. Den information som samlas in genom statistikcookies 

är inte kopplad till din personliga information.  
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Marknadsföringscookies  

Ztorage använder sig av vissa cookies som tillhandahålls av tredje part (vilket framgår av tabellen 

ovan) för att övervaka webbplatsens prestanda och för att möjliggöra digital kommunikation med 

användare. Tredjepartscookies kan också användas av en tredjepartsorganisation för syften som 

bestäms av dessa parter. Du kan läsa mer om hur tredjepartsorganisationer använder information 

som samlats in genom tredjepartscookies i respektive organisations policy. Ztorage använder sig av 

tredjepartscookies som tillhandahålls av följande organisationer: 

● [Facebook]  



● [Google]  

● [osv.] 
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Notera att denna cookiepolicy inte omfattar, och att vi inte ansvarar för, användningen av 

informationen i sådana cookies som vidtas av tredjepartswebbplatser som denna webbplats kan 

länka till.  

Ändringar i denna cookiepolicy 

Vi kan uppdatera denna policy för cookies över tid och vi uppmanar därför till att besöka denna sida 

med jämna mellanrum. Om vi gör några större ändringar i denna policy kommer du att informeras 

på ett lämpligt sätt.  

 


