
Cookies policy 

 

 

1. Cookies och spårning 

 

1.1 Comforta cookie policy 

 

Vi använder cookies och annan liknande spårningsteknik, t.ex. spårnings- och konverteringspixlar, för 

att förbättra våra tjänster, optimera prestanda för våra webbplatser och e-postkampanjer och 

effektivt utföra (e-post) marknadsföringskampanjer. Vi har partnerskap med tredje part för att 

hantera och visa våra annonser på andra webbplatser. 

 

1.2 Vad är cookies? 

 

Cookies är små textfiler som placeras på en dator, surfplatta eller smartphone under ett besök på en 

webbplats. Användningen av cookies är helt säker och cookies används aldrig för att avslöja personlig 

information som lösenord. 

 

1.3 Vilken typ av cookies finns det? 

 

Det finns fyra typer av cookies som används på Comfortas webbplatser. 

 

Nödvändigt: Dessa cookies är viktiga för att säkerställa att Comfortas webbplatser fungerar bra. De 

låter dig navigera våra webbplatser och utnyttja de funktioner vi erbjuder. Dessa cookies identifierar 

inte användare som enskilda personer. Att inte acceptera dessa cookies kan påverka webbplatsernas 

prestanda. 

 

Funktionellt: Med dessa cookies kan våra webbplatser komma ihåg de val du gjorde under ditt besök 

(t.ex. ditt användarnamn eller språkinställningar) för att ge en mer personlig online-upplevelse. De 

kan också låta dig visa videoklipp, spela spel och använda sociala verktyg som bloggar och chattrum. 

Informationen som samlas in av dessa cookies kan innehålla information som du angav och som kan 

identifiera dig som en person, t.ex. ditt användarnamn. Vi kommer alltid att vara öppna om vad 

information vi samlar, vad vi gör med det och vilka vi delar med (om tillämpligt). Att inte acceptera 



dessa cookies kan påverka webbplatsernas prestanda och funktionalitet och det kan begränsa din 

tillgång till innehållet på våra våra webbplatser. 

 

Prestanda: Dessa cookies hjälper oss att få insikt i hur besökare använder våra webbplatser genom 

att ge information om de områden de besökte, den tid de spenderade på våra webbplatser och 

eventuella problem som de stötte på under vägen, t.ex. fel. Detta hjälper oss att förbättra prestanda 

på våra webbplatser. Dessa cookies identifierar dig inte som en person. Alla data är anonymiserade 

och aggregerade. 

 

Marknadsföring: Dessa cookies spårar dig för längre tid på flera webbplatser och kan bygga en profil. 

Detta kan användas för att segmentera dig baserat på dina specifika intressen. Dessa cookies 

används ofta för att skicka mer personliga e-postmeddelanden och visa mer relevant innehåll på våra 

webbplatser. De flesta av dessa cookies kan spåra konsumenterna via deras IP-adress, så de kan 

samla information som kan identifiera dig som en person. 

 

De olika typerna av cookies kan bestå av "session cookies" och "persistent cookies." Session cookies 

är tillfälliga cookies som lagras på din dator / enhet tills du lämnar Comforta webbplats. En långvarig 

cookie kommer att lagras på din dator under mycket längre tid eller tills den tas bort manuellt (hur 

länge cookien lagras på enheten beror på "livslängd" för den specifika cookien och dina 

webbläsarinställningar). 

 

Nedan hittar du en översikt över de specifika cookies som används av denna speciella Comforta 

webbplats (www.comforta.se) och deras funktioner. 

 

1.4 Radera cookies 

 

Det enklaste sättet att ta bort dina cookies är via dina webbläsarinställningar. Om du använder flera 

enheter för att besöka Comfortas webbplatser (t.ex. din dator, smartphone, surfplattform, etc.) 

måste du se till att varje enhetens webbläsarinställningar anpassas efter dina cookiepreferenser. 


