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Cookies på MåserFråkts webbplåtser
Varje gång du besöker maserfrakt.se ombeds du att lämna ditt samtycke till att cookies används.
En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Du
bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare. Se din
webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör för att blockera eller ta bort cookies.
Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig
kopplas samman med din identitet.
Cookies gör att vi kan hjälpa dig bättre. Cookies är små textfiler som överförs från en webbplats till
din hårddisk eller webbläsare, som sen i sin tur kan lagra cookien på din hårddisk.
Genom cookies får vi veta när och hur länge du besökte oss, vilka sidor du besökte på vår webbplats
och vilken webbplats du besökte precis före vår. Vi kan också se vad du har för Internetleverantör.
Tack vare denna information kan vi mäta aktiviteten på webbplatsen och anpassa informationen så
att den motsvarar dina önskemål.
Vi använder cookies för att
• Underlätta användningen av webbplatsen och göra så att sidorna ska laddas snabbt på din dator
(förstaparts sessionscookie).
• Effektivisera och följa upp våra kund- och marknadsaktiviteter. För detta kan vi komma att
anlita externa partners (tredjeparts permanent cookie).
• Med hjälp av analysverktyget Google Analytics samla in statistik om hur våra besökare rör sig på
webbplatsen, till exempel:
- Om besökaren har varit på webbplatsen tidigare
- Varifrån besökaren har klickat sig in till vår webbplats
- Vilka sidor som besöks på webbplatsen
- Hur lång tid besöket tar
- Vilken webbläsare som används

Hur undviker jag att delta i statistiken?
Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken så kan du installera ett tillägg i
din webbläsare. Tillägget finns för Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera.
Här hittar du länken till tillägget

