	
  

	
  

FileMakers användning av cookies
FileMakers webbplatser och webbtjänster kan använda cookies. Cookies gör det möjligt för
oss att använda kundvagnar, anpassa våra webbplatser baserat på besökarnas aktiviteter, se
vilka sidor på webbplatserna som användarna besökt, mäta hur effektiva våra annonser och
sökmotorer är, samt få insyn i användarnas vanor så att vi kan förbättra vår kommunikation
och våra produkter.
Om du vill avaktivera cookies i webbläsaren Safari öppnar du Inställningar, öppnar panelen
Integritetsskydd och väljer sedan att blockera cookies. På iPad, iPhone och iPod touch öppnar
du Inställningar, öppnar Safari och sedan panelen för cookies. Om du använder en annan
webbläsare kan du fråga leverantören om hur du avaktiverar cookies.
Eftersom vi använder cookies på alla våra webbplatser kan det hända att du inte längre kan
använda någon del av webbplatserna om du avaktiverar cookies.
De cookies vi använder på våra webbplatser har delats in i olika kategorier baserat på
riktlinjerna i handboken ICC UK Cookie. Vi använder följande kategorier av cookies på våra
webbplatser och för andra webbtjänster:

Kategori 1: nödvändiga cookies
Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna surfa på våra webbplatser och använda alla
funktioner. Utan dessa cookies kan du inte använda tjänster som kundvagnar och e-fakturor.

Kategori 2: prestandacookies
Dessa cookies samlar in information om hur du använder våra webbplatser, till exempel vilka
sidor du oftast besöker. Informationen kan användas till att förbättra våra webbplatser och
göra det enklare för dig att navigera. Dessa cookies talar även om för våra samarbetspartners
om du dirigerats till någon av våra webbplatser via en samarbetslänk, om du köpte en produkt
eller tjänst under besöket och i sådant fall vilken produkt eller tjänst. Dessa cookies samlar
inte in uppgifter som kan hänföras till dig. Alla information som samlas in slås ihop och är
därför anonym.

Kategori 3: funktionscookies
Med hjälp av dessa cookies kan webbplatserna komma ihåg olika val du gör när du surfar.
Till exempel kan vi lagra information om din geografiska plats i en cookie och på så sätt se
till att du dirigeras till den lokala webbplatsen för ditt område. Vi kan också spara
inställningar för textstorlek, typsnitt och andra anpassningsbara element på webbplatserna.
Dessa cookies kan även användas för att hålla koll på vilka utvalda produkter och videor du
visat tidigare, så att samma innehåll inte visas igen. Informationen som sparas i dessa cookies
kan inte användas till att identifiera dig eller till att spåra dina aktiviteter på andra webbplatser
än FileMakers.

