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Vad är cookies och vad används de till?
Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (s.k. sessionscookies).
Permanenta cookies lagras på en enhet under en längre period för att webbplatsen ska kunna
anpassas efter vars och ens önskemål, val och intressen. De används till exempel för att informera
om vad som är nytt sedan senaste besöket på webbplatsen. Dessa cookies kan sparas i upp till två år.
Sessionscookies lagras temporärt på en dator när man besöker en webbplats och skickas mellan
respektive dator och server under tiden man besöker webbplatsen. Dessa raderas när man stänger
ned sin webbläsare. De används exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts.

Varför använder AcadeMedia cookies?
Genom att använda cookies känner AcadeMedias webbplatser igen våra besökare som då inte
behöver ange data på nytt varje gång man besöker våra webbplatser. AcadeMedia kan i sin tur
anpassa tjänsterna efter användarnas behov, så att man exempelvis inte behöver välja språk. Genom
att cookies håller ordning på vad man tidigare visat intresse för, kan AcadeMedia skräddarsy
information och erbjudanden från bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Hur använder AcadeMedia cookies?
AcadeMedia använder cookies för utvärdering av sök- och användarbeteenden på AcadeMedias
webbplatser för att vidareutveckla digitala tjänster. Syftet är att optimera användarupplevelsen,
individualisera marknadsföringen och få statistik. Informationen delas med andra bolag inom och
utom AcadeMedia-koncernen. Det gäller främst våra samarbetspartner, till exempel webbyråer men
även Facebook, Google och Snapchat.
Information samlas in och sparas med Google Analytics för att föra statistik och kunna förbättra våra
besökares upplevelse på webbplatsen. Informationen som skapas av dessa cookies genom
användning av webbplatsen, inklusive besökarens IP-adress, vidarebefordras till och lagras av Google
på servrar i USA. Google kan överföra denna information till tredje part om det krävs enligt
amerikansk lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. För
ytterligare information kring Google Analytics och Googles informationsbehandling hänvisas till
Googles sekretesspolicy. Om besökaren inte vill att besöken på våra webbplatser ska visas i
statistiken i Google Analytics kan besökarna installera ett tillägg i sin webbläsare.

Vad gäller för våra webbplatser?
Besökarna samtycker till AcadeMedias användning av cookies i enlighet med denna Cookiepolicy
genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies.

Om man vill undvika cookies
De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om besökarna inte vill tillåta cookies kan de
vägra cookies i respektive webbläsares inställning och radera cookies som finns sparade på egen
hårddisk.

