
Cookiepolicy 

 

Inledning 

Denna webbplats ägs av Kompetensvy AB (nedan refererat till som ”vi” och ”oss”). Vi använder 

cookies på denna webbplats och nedan kan du läsa om vad cookies är för något, varför vi använder 

cookies och hur du kan hantera lagringen av cookies. 

 

Vad är cookies? 

Webbplatser kan lagra cookies i den enhet du använder när du besöker webbplatsen. Exempelvis 

en dator, mobil eller surfplatta. En cookie är en liten textfil, som gör att webbläsaren kan spara 

viss information i enheten och sedan vidareförmedla informationen till webbplatser du besöker.  

Det är vanligt att webbplatser använder cookies för att kunna analysera trafik och 

användarbeteenden, förstå hur webbplatsen används, rikta viss reklam till webbplatsens besökare 

utifrån besökarens tidigare beteende och för att förbättra användarupplevelsen.  

 

Olika typer av cookies 

Det finns olika typer av cookies, som blir sparade olika läge.  

 

Sessionscookie: Sessionscookies blir sparade temporärt av din enhets minne och saknar ett 

utgångsdatum. Denna typ av cookies försvinner när du stänger webbläsaren och är därmed 

enbart sparade under webbsessionen.  

Permanenta cookies: Permanenta cookies sparar en fil i din enhet under en längre tid och har 

ett utgångsdatum. Normalt finns denna cookie sparad även efter att du stängt ner din 

webbläsare. När utgångsdatumet har passerat, kommer cookien att bli raderad från din enhet. 

Denna cookie kan därefter bli skapad igen, om du besöker webbplatsen på nytt.  

Tredjepartscookies: Cookies som kommer från någon annan än den som ansvarar för 

webbplatsen, är kallade för tredjepartscookies. Exempelvis kan webbanalys- och/eller 

trafikmätningsleverantörer placera sådana cookies, för att kunna analysera din användning av 

webbplatsen. Även annonsfirmor kan placera tredjepartscookies, för att presentera ett visst 

skräddarsytt innehåll av annonser på en webbplats, samla information om annonsering, 

kartlägga vilka webbplatser du besöker m.m. 

Denna webbplats använder sessionscookies, permanenta cookies och tredjeparscookies, 

men dessa sparar inga personuppgifter om besökaren. 

 

Olika kategorier av cookies 

Nödvändiga cookies: Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera 

korrekt. Dessa cookies säkerställer grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på 

webbplatsen (anonymt). Nödvändiga cookies är viktiga för att du ska kunna uppleva vår webbplats 

fullständiga funktioner. De tillåter oss att upprätthålla användarsessioner och förhindra 

säkerhetshot. De samlar inte in eller lagrar någon personlig information.   

Funktionella cookies: Funktionella cookies hjälper till att utföra vissa funktioner som att dela 

innehållet på webbplatsen på sociala medieplattformar, samla in feedback och andra funktioner 



från tredje part. Om du inte kan lägga till produkter i varukorgen, kan det bero på a tt du inte tillåter 

funktionella cookies. 

Annonscookies: Annonscookies används för att ge besökare relevanta annonser och 

marknadsföringskampanjer. Dessa cookies spårar besökare på webbplatser och samlar in 

information för att tillhandahålla anpassade annonser. 

 

Analytiska cookies: Analytiska cookies används för att förstå hur besökare interagerar med 

webbplatsen. Dessa cookies hjälper till att ge information om mätvärden, antal besökare, 

avvisningsfrekvens, trafikkälla etc. 

 

Okategoriserade cookies: Okategoriserade cookies är övriga cookies, som ännu inte har 

klassificerats i en kategori av oss. 

 

Cookies på denna webbplats 

Nedan kan du se vilka cookies som används på denna webbplats, med information om vilka 

kategorier de tillhör, hur länge de lagras, en beskrivning av vad cookien används till samt 

information om det är en tredjepartscookie. 
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Hantera lagringen av cookies 

Om du vill hantera lagringen av cookies i din enhet, kan det ske på olika sätt.  

Bland annat kan du hantera lagringen av cookies via cookieinställningarna på denna webbplats, 

som du hittar genom cookie-bannern. Där kan du även lämna ett aktivt samtycke till lagring av 

olika kategorier av cookies. Exempelvis analytiska cookies. Du kan när som helst ändra eller 

dra tillbaka ditt lämnade samtycke till vår användning av cookies. 

Det är även i de flesta fall möjligt att ta bort enskilda specifika cookies som finns lagrade i din 

enhet, eller samtliga tidigare lagrade cookies, samt ändra inställningarna genom de flesta 

webbläsarna. Ofta finns dessa funktioner i någon av följande menyval i webbläsaren: ”Hjälp”, 

”Verktyg” eller ”Redigera”. I vissa fall kan du blockera all lagring av cookies, men detta kan 

dock innebära att webbplatsens funktioner inte fungerar korrekt. Om du behöver hjälp med 

detta, rekommenderas du att kontakta utgivaren av webbläsaren eller besöka webbläsarens 

hjälpsidor för mer information.  

 

 



Mer information 

Den svenska myndigheten ”Post- och telestyrelsen” har publicerat mer information om cookies 

och lagen om elektronisk kommunikation på sin webbplats: www.pts.se.  

Du är välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan, om du har frågor eller funderingar 

som handlar om hur denna webbplats använder cookies. 

Om du vill veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, kan du läsa vår integritetspolicy via 

följande länk: LÄNK. 

 

Företagsuppgifter 

Firma: Kompetensvy AB  

Org. nr: 559061–4151 

E-post: info@kompetensvy.se 

 


