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Om cookies

Gernandt & Danielsson använder cookies, som är små textfiler, som lagras på din
dator i syfte att förbättra användarupplevelsen när du besöker vår webbplats
www.gda.se.
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Vad är en cookie?

Det finns två olika cookies: sessionscookie och permanenta cookies. En
sessionscookies raderas när webbläsaren stängs ned. En permanent cookie sparas
på datorn under en viss tidsperiod.
Dessa två typer av cookies kan utfärdas av olika aktörer (första eller tredje part) för
att sparas på din dator. Första part cookies placeras i din webbläsare av Gernandt &
Danielsson och tredje parts cookies placeras av andra aktörer än Gernandt &
Danielsson. Vår webbplats använder både sessionscookies och permanenta
cookies.
Om du väljer att besöka vår sida om lediga tjänster placeras tredje part cookies i
din webbläsare av Workbuster, som är vårt rekryteringsverktyg. Gernandt &
Danielsson kan inte styra över vilka personuppgifter och information dessa cookies
kan komma att samla in. Du behöver därför kontrollera Workbusters webbplats för
närmare information om deras hantering av cookies.
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Blockera eller ta bort cookies

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av
cookies. Om du inte vill tillåta att cookies sparas på din dator kan du ändra det i
webbläsarens inställningar på din dator, samt radera cookies som har sparats på din
dator. Beskrivning av hur du gör detta återfinns i instruktionerna till din webbläsare
alternativt i din webbläsares hjälpfunktion.
Om du väljer att neka de cookies som används på vår webbplats kan det komma att
innebära att webbplatsen inte kommer att fungera korrekt.
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Cookies på www.gda.se

I nedan tabell beskrivs vilka cookies som används på Gernandt & Danielssons
webbplats, varför de används och vilken aktör som exempelvis kan ha placerat
cookien.
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Typ av cookie:

Beskrivning:

Livslängd:

Namn:
ASP.NET_SessionId

Används för att
tillfälligt spara
användarens val.

Session

Används för att i
anonym form säkerställa
att besvarad Cookiepop-up-ruta återkommer
vart annat år.

2 år

Används för att i
anonym form bestämma
unika besökare i syfte
att bl.a. mäta antal
besökare och
besöksmönster.

2 år

Används för att i
anonym form bestämma
unika besökare i syfte
att bl.a. mäta antal
besökare och
besöksmönster.

24 timmar

Används för att beräkna
webbplatshastighet.

1 minut

Kategori: Session
Syfte: Komfort
Ursprung: Gernandt &
Danielsson
Namn:
GDACookieConsent
Kategori: Permanent
Syfte: Integritet
Ursprung: Gernandt &
Danielsson
Namn: _ga
Kategori: Permanent
Syfte: Statistik
Ursprung: Google
Analytics
Namn: _gid
Kategori: Permanent
Syfte: Statistik
Ursprung: Google
Analytics
Namn: _gat
Kategori: Permanent
Syfte: Prestanda
Ursprung: Google
Analytics
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