I samarbete med Energimyndigheten och Trafikverket

Kakor

Kakor (Cookies)
På bilsvar.se använder vi kakor. Kakor är små textfiler som lagras på den enhet du surfar på, till
exempel dator eller mobiltelefon. Textfilen som skickas är inte skadlig och innehåller ingen programkod.
En kaka eller cookie, är en liten textfil som webbplatsen sparar på din dator när du besöker den. Kakan
innehåller ingen information som kan kopplas ihop med dig som enskild person. På den här
webbplatsen använder vi kakor för att förbättra webbplatsen och för att förenkla för dig som besökare.
Läs mer om kakor (cookies) på Post och telestyrelsens webbplats
SFS: Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389)

De här kakorna använder vi på webbplatsen
Information om pågående besök på sidan
Namn: APS.NET_Sessionsid •Syfte: Kakan registrerar val du gör eller tjänster du använder under ditt
besök på webbplatsen.
Nytta: Lagringen i kakan förenklar din användning av webbplatsen och de tjänster som finns på den.
Data som lagras av kakan: Information om val och du gör under ditt besök. Kakan innehåller ingen
information om dig som person.
Lagringstid: Kakan raderas när du stänger din webbläsare.

Statistik om användningen av webbplatsen
Namn: _utma _utmb, _utmc, _utmt, _utmv, utmz
Syfte: Kakorna samlar in statistik om antal besök över tid på webbplatsen, hur länge ditt besök varar,
vilka sidor som du besöker och vilken sida du som besökare kommer ifrån när du går in på webbplatsen.
Nytta: Kakorna gör det möjligt för oss att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare.
Data som lagras av kakan: Ingen personlig information, endast information om din dator och din
webbläsare.
Lagringstid: _utma: raderas två år efter ditt senaste besök på webbplatsen, _utmb, utmt och _gat:
raderas 30 minuter efter ditt besök eller efter att du varit inaktiv i 30 minuter, _utmc, siteimproveses och
EPItrace: raderas när du stänger webbläsaren, _ga ligger kvar i 2 år och _utmz: raderas 6 månader efter
att den placerades på din dator och nmstat efter 1 000 dagar.

Uppföljning av annonsering
Namn: doubleclick.net/id
Syfte: Kakan sätts för att kunna känna igen användare som klickat på våra annonser på de ställen där vi
väljer att annonsera.
Nytta: Genom att följa användare som klickat på våra annonser kan vi bättre utvärdera annonseringens
effektivitet
Data som lagras av kakan: Information om din dator, din webbläsare och var du tidigare har navigerat.
Kan även lagra avpersonifierad information om ålder, kön och intresseområden.
Lagringstid: Kakan lagras under två år.

Om du inte vill acceptera lagring av kakor
Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av
kakor, eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom din
webbläsare kan du också radera tidigare lagrade kakor. Besök din webbläsares hjälpsidor för mer
information om detta. Om du väljer att inte acceptera kakor kommer funktioner som vi beskriver ovan
inte att fungera eller bara delvis fungera på webbplatsen.
Om du inte vill att användningsdata samlas in i annons eller webbstatistiksyfte av Googles tjänster kan
du använda så kallade optout tillägg till din webbläsare eller en tjänst från branschorganisationen
EDAA:
Annonsinställningar för Google Analytics på Googles webbplats
Optout tillägg för Google Analytics på Googles webbplats
Läs mer om och aktivera tjänsten på EDAAs webbplats
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