INFORMATION OM
ANVÄNDNING AV
COOKIES
Genom att använda denna hemsida www.cchobby.se accepterar du
att vi använder oss av cookies

HEMSIDANS ÄGARE OCH KONTAKTUPPGIFTER
Denna hemsida drivs och ägs av:
Creativ Company A/S
CVR: 28692927
Email: mail@cchobby.dk
Telefon: 0045 96 13 30 10

VAD ÄR EN COOKIE?
En cookie är en liten datafil som vi lagrar på din dator för att hålla reda på vad som
händer under ditt besök och för att kunna känna igen din dator. En cookie är inget
program och innehåller inte virus.

HEMSIDANS ANVÄNDNING AV COOKIES
Cookies är nödvändiga för att hemsidan ska fungera. Cookies hjälper oss dessutom att få en överblick över ditt besök på hemsidan så att vi löpande kan optimera
och skräddarsy hemsidan efter dina behov och intressen. Cookies kommer t.ex.
ihåg vad du har lagt i din kundvagn, om du har besökt sidan tidigare, om du är inloggad samt vilket språk och vilken valuta du föredrar att ha hemsidan inställd på. Vi
använder även cookies för att skräddarsy våra annonsörers annonsering och för att
säljoptimera hemsidan. Här är en översikt över hemsidans användning av cookies
och våra samarbetsparters för detta:

NÖDVÄNDIGA COOKIES
Dessa cookies krävs för att hemsidan ska kunna leverera en tjänst som slutanvändaren uttryckligen har begärt. Det kan t.ex. vara cookies som används för att en
kundvagn ska fungera. Hemsidans innehåll lagras och administreras genom MCB
Webshop plattform. Den lagrar cookies som används för att känna igen dig när du
klickar runt på sidan och t.ex. komma ihåg om du är inloggad på sidan.

COOKIES FÖR PREFERENSER
Dessa cookies används för att säkerställa en optimal användarupplevelse på hemsidan. Det är t.ex. valda preferenser som språk eller val som gör navigationen enklare. Inga personligt identifierbara data samlas in med denna typ av cookie. Videor
inbäddade på sidan är via YouTube. YouTube använder b.la. cookies för att registrera vilka videor som visas och hur mycket av filmen du har sett. YouTube cookies är
s.k. Flash cookies.

COOKIES FÖR DRIFT OCH OPTIMERING
Dessa cookies används för driften av hemsidan. Det kan t.ex. vara räkning av antalet besökare eller annan information som ska användas till analys. De används
också i anknytning till frågeformulär. Dessa cookies kan i begränsad omfattning
samla in data som kan kopplas till den enskilda användaren.
Vi använder Google Analytics för att analysera hur besökare använder hemsidan.
De upplysningar som cookies samlar in om din användning (trafikdata inklusive din
IP-adress) skickas till och lagras på Googles server i USA. Du kan välja bort cookies
från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

MARKETING – SKRÄDDARSYDD ANNONSERING
Dessa cookies används för att följa sök- och läsvanor. Den insamlade informationen
används till att visa individanpassat marknadsföringsmaterial som t.ex. bannerannonser. Användningen av dessa cookies kan innebära lagring och användning av
personligt identifierbara data för att visa individanpassat innehåll och/eller för att
dela dessa data med tredje man i samma syfte. All data som lagras genom dessa
cookies kan säljas vidare till tredje man.
Vi samarbetar med verksamheten Realtime Targeting (www.realtimetargeting.com).
Vi använder Google Adwords för styrning av internetannonser i ett försök att visa
annonser som är relevanta för dig.

SÅ KAN DU AVVISA ELLER TA BORT DINA COOKIES
Du kan alltid avvisa cookies på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Hur du hittar dina inställningar beror på vilken webbläsare du använder. Du
ska dock vara uppmärksam på att om du avvisar cookies finns det många funktioner och tjänster som du inte kommer att kunna använda eftersom cookies är förutsättningen för att hemsidan ska komma ihåg de val du gjort.

ATT TA BORT COOKIES
Cookies som du tidigare har accepterat kan du sedan lätt ta bort. Om du använder
en PC med en nyare webbläsare kan du ta bort dina cookies genom att använda
kortkommandot: CTRL + SHIFT + Delete Fungerar inte kortkommandot och/eller du
använder en MAC ska du börja med att ta reda på vilken webbläsare du använder
och härefter klicka på den relevanta länken: link: http://minecookies.org/cookiehandtering

FRÅGOR OCH KLAGOMÅL
Har du några frågor?
Om du har kommentarer eller frågor i anknytning till vår information och/eller vår
behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på tel. 031-561143
eller e-post mail@cchobby.se

