
  

COOKIEPOLICY  

 

Nedan ger vi dig en beskrivning av Nordic PM AB, org. nr. 556970-9727 (”Bolaget”) 

användning av cookies/kakor (härefter cookies) på Bolagets webbplats 

(www.nordicpm.se) och hur du kan blockera eller radera cookies. 

Vi behandlar dina personuppgifter i andra avseenden när du besöker vår hemsida. Du 

kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy. 

 

1 Vad är cookies? 

En cookie är en textfil som lagras på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker vår 

webbplats. Cookies placeras ut av oss eller av någon av våra samarbetspartners och 

möjliggör grundläggande funktioner på vår webbplats samt tillhandahåller information 

som hjälper oss att förbättra din upplevelse på vår webbplats. 

 

2 Vilka typer av cookies använder vi och varför använder vi dem? 

Vi använder cookies i flera syften. De cookies vi använder förbättrar normalt sett de 

tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan 

andra helt enkelt finns för att göra våra tjänster smidigare för dig. 

Cookies används även för att samla in information om hur webbplatsen används. För 

Bolaget innebär det bland annat att vi kan hålla reda på antal besökare och vilka delar av 

vår webbplats som är mest besökta.  

Bolaget samlar, genom samarbetspartners, in anonym information om besökare på 

webbplatsen i syfte att kunna rikta annonser till dessa även när de besöker andra 

webbplatser, så kallad "intressebaserad annonsering". Bolaget använder även cookies 

för att kunna mäta annonsering. 

Nödvändiga cookies: Nödvändiga cookies är sådana cookies som är nödvändiga för att 

vi ska kunna tillhandahålla vår webbplats till dig. Dessa cookies gör det möjligt för oss att 

tillhandahålla basfunktioner som sidnavigering och åtkomst. Vår webbplats skulle inte 

fungera utan dessa cookies. 

Funktionscookies: Funktionscookies är sådana cookies som möjliggör för oss att spara 

dina val av inställningar eller om vi på förhand ska fylla i dina uppgifter eller inte. Utan 

dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål. 

Dessa cookies är nödvändiga eftersom det är grundläggande för våra tjänster att din 

upplevelse med oss ska vara så enkel och smidig som möjligt. 

Analyscookies: Analyscookies är sådana cookies som tillhandahåller övergripande 

analytisk information avseende besökares användning av våra tjänster. Sådana cookies 

är anonymiserade och används för statistiska ändamål. 

Marknadsföringscookies: Marknadsföringscookies används för att söka upp besökare 

på olika hemsidor. Dessa cookies samlar in information om dina aktiviteter och intressen 

och används för att visa dig anpassade annonser och göra annonseringen på Bolagets 

webbplats attraktiv för annonsörer och andra tredje parter. 

http://www.nordicpm.se/
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Sessions-cookies: Bolaget använder sessions-cookies på sina webbplatser, till exempel 

för att kontrollera det språk du har valt. Dessa cookies sparas endast temporärt i din dators 

minne. 

Permanenta cookies: Vissa cookies sparar en fil under en längre tid på din dator (s.k. 

permanenta cookies). Dessa används till exempel för funktioner som talar om vad som är 

nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.  

Bolaget sparar också annan information i cookies. Vi sparar bland annat ett slumpmässigt 

värde som vi använder för att hämta dina inställningar (som t.ex. automatisk inloggning, 

sortering i listor etc.) i en databas. Tiden som cookien sparas beror på den specifika 

cookiens livstid och på inställningarna i din webbläsare. 

 

3 Detaljerad information om våra cookies 

Domän 
(leverantör) 

Cookie Typ av cookie 
och lagringstid 

Användning Delning 

www.mynewsdesk.
com 

origin_site Nödvändig 
cookie. Sessions-
cookie som lagras 
1 dag. 

Anger landskod 
som beräknas 
baserat på 
användarens IP-
adress. 
Används för att 
bestämma vilket 
språk som ska 
användas för 
besökaren. 

Data delas främst 
till Irland (inom 
EU). 
 

www.mynewsdesk.
com 

picked_site Funktionscookie. 
Sessions-cookie 
som lagras 1 dag. 

Används för att 
lagra vilket språk 
som besökaren 
valt att använda.  

Data delas främst 
till Irland (inom 
EU). 

www.nordicpm.se _ga  Analyscookie. 
Permanent cookie 
som lagras 2 år. 

Dessa cookies 
registrerar ett unikt 
ID som används 
för att generera 
statistiska 
uppgifter om hur 
besökaren 
använder 
webbplatsen, 
vilket kan omfatta 
data relaterad till 
din enhet och 
webbläsare, IP-
adress, översiktlig 
geografisk plats 
och dina aktiviteter 
på vår webbplats.  
 

Anonymiserad 
statistik relaterat 
till analysverktyget 
Google Analytics 
för att förbättra 
våra tjänster. Läs 
mer här. Data 
delas främst till 
Storbritannien 
(inom EU). 
 

www.nordicpm.se _gat  Analyscookie. 
Sessions-cookie 
som lagras 1 dag. 

www.nordicpm.se _gid Analyscookie. 
Sessions-cookie 
som lagras 1 dag. 

www.google-
analytics.com 

collect Analyscookie. 
Sessions-cookie, 
som lagras enbart 
under sessionen 
som besökaren 
använder 
webbplatsen. 

Används för att 
skicka data till 
Google Analytics 
om besökarens 
sätt och beteende. 
Spårar besökaren 
över enheter och 
marknadsföringsk
analer. 

Data delas främst 
till USA eller inom 
EU. Bolaget har 
säkerställt att dina 
rättigheter 
garanteras vid 
överföring till USA 
genom att Google 
LLC, som 
levererar tjänsten 
Google Analytics, 
är ansluten till EU-

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
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US Privacy Shield. 
Läs mer här. 

www.nordicpm.se _atuvc Marknadsförings-
cookie.  
Permanent cookie 
som lagras 1 år. 

Används för att 
uppdatera 
beräkningen av 
webbplatsens 
sociala 
delningsfunktioner
. 

Data från dessa 
cookies delas 
främst till 
Storbritannien 
(inom EU). 
 

www.nordicpm.se _atuvs Marknadsförings-
cookie.  
Sessions-cookie 
som lagras 1 dag. 

Används för att se 
till att uppdaterad 
beräkning visas 
för besökaren om 
en sida delas eller 
integreras med 
tjänsten ”AddThis” 
för sociala 
delnings-
funktioner. 

www.nordicpm.se _at.cww Marknadsförings-
cookie.  
Permanent cookie 
som är beständig. 

Dessa cookies 
används av 
plattformen 
”AddThis” med 
tjänster för sociala 
delnings-
funktioner. 

www.nordicpm.se at-lojson-cache-
# 

Marknadsförings-
cookie.  
Permanent cookie 
som är beständig. 

www.nordicpm.se at-rand Marknadsförings-
cookie.  
Permanent cookie 
som är beständig. 

www.addthis.com loc Marknadsförings-
cookie. 
Permanent cookie 
som lagras 1 år.  

Geolokalisering, 
som används för 
att hjälpa 
leverantörer att 
avgöra hur 
användare som 
delar information 
med varandra är 
geografiskt 
belägna 
(statsnivå). 

Data delas främst 
till USA eller inom 
EU. Bolaget har 
säkerställt att dina 
rättigheter 
garanteras vid 
överföring till USA 
genom att Oracle 
America Inc., som 
levererar tjänsten 
AddThis, är 
ansluten till EU-
US Privacy Shield. 
Läs mer här. 

www.doubleclick. 
net 

r/collect Marknadsförings-
cookie.  
Sessions-cookie, 
som lagras enbart 
under sessionen 
som besökaren 
använder 
webbplatsen. 

Används för att 
skicka data till 
Google Analytics 
om besökarens 
enhet och 
beteende. Den 
spårar besökaren 
över enheter och 
marknadsföringsk
analer. 

Data delas främst 
till USA eller inom 
EU. Bolaget har 
säkerställt att dina 
rättigheter 
garanteras vid 
överföring till USA 
genom att Google 
LLC, som 
levererar 
tjänsterna Google 
Analytics och 
andra marknads-
föringstjänster via  
www.doubleclick. 
net, är ansluten till 
EU-US Privacy 
Shield. Läs mer 
här. 

www.addthis.com uvc Marknadsförings-
cookie.  

Används för att 
upptäcka hur ofta 

Data från dessa 
cookies delas 

http://www.privacyshield.gov/
http://www.privacyshield.gov/
http://www.privacyshield.gov/
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4 Hur kan du hantera dina cookies? 

Genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller enhet kan du styra användningen 

och omfattningen av cookies, granska vilka cookies som finns lagrade och radera lagrade 

cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur 

du justerar inställningarna för cookies (för mer information, se aboutcookies.org).  

Du kan till också välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller 

radera cookies när du stänger ner din webbläsare. 

Du kan härtill välja att inte låta Google Analytics samla in information om dig genom att 

installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out. 

Tänk på att funktionaliteteten på vår webbplats kan påverkats om du ändrar 

inställningarna för cookies, exempelvis om du blockerar eller raderar cookies. 

 

5 Ändringar av cookiepolicyn och kontaktuppgifter för frågor 

Bolaget kan genomföra ändringar och uppdatering av denna information om det behövs. 

Den senaste ändringen gjordes i juni 2020. 

Har du några frågor om vår användning av cookies är du välkommen att kontakta oss: 

Nordic PM AB 

Org. nr.: 556970–9727 

Postadress: Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka 

Telefon: 0771-404640 (växel) 

E-post: gdpr@nordicpm.se 

Permanent cookie 
som lagras 1 år. 

tjänsten ”AddThis” 
för sociala 
delningsfunktioner
, möter samma 
användare. 

främst till USA 
eller inom EU. 
Bolaget har 
säkerställt att dina 
rättigheter 
garanteras vid 
överföring till USA 
genom att Oracle 
America Inc., som 
levererar tjänsten 
AddThis har 
anslutit sig till EU-
US Privacy Shield.  
Läs mer här. 

www.addthis.com xtc Marknadsförings-
cookie.  
Permanent cookie 
som lagras 1 år. 

Används för att 
registrera 
besökarens 
delning av innehåll 
via sociala medier. 

https://aboutcookies.org/
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sv
http://www.privacyshield.gov/

