Eson Comforts policy för hantering av ”cookies”
Kakor (”cookies”)
För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator.
Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.
Vad är kakor?
Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker
webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex.
användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du
inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar
mellan olika sidor.
Hur använder vi kakorna?

• Vi använder kakor för att komma ihåg besökares aktiviteter och för att identifiera
användare.

• Kakor kan förbättra hemsidans funktion och vi strävar efter att ge besökaren en så
användbar och smidig upplevelse som möjligt.

• Vi använder både permanenta och sessionsberoende kakor.
• Informationen används endast av Eson Comfort / Idé-Möbler i Landeryd AB, aldrig av
tredje part!

• Kakorna används aldrig på annat sätt än de redovisade!
• Samtycke kan dras tillbaka genom att skriftligen meddela oss:
Eson Comfort, Centrumvägen 7, 314 94 LANDERYD
Example:
På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg
•
•
•

dina inställningar, t.ex. kontrast och textstorlek
om du redan har svarat på en poppupp-enkät där vi undrar om du hittade det du sökte
(så att du inte blir tillfrågad igen)
om du har accepterat att vi använder kakor på webbplatsen.

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om
hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.
Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för
dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd
på att webbplatsen inte fungerar optimalt.
Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt
under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.
Hur du kan kontrollera kakorna
Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan
ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar
emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in
på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

