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Cartamundi Cookiepolicy 

 

1 ALLMÄNT 

1. Denna cookiepolicy ("cookiepolicyn") reglerar användningen av cookies och liknande tekniker som 

en del av din användning av vår webbplats ("webbplatsen") och förknippade tjänster (hädanefter 

som grupp benämnda "tjänsterna"). Denna bearbetning utförs av Cartamundi Services NV i egenskap 

av dataregisteransvarig, med huvudkontor på Visbeekstraat 22, 2300 Turnhout, Belgien ("vi”, 

“vår/våra"), ett företag registrerat hos BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) med 

företagsregistreringsnummer 0877.568.403 enligt tillämplig lagstiftning för skydd av personuppgifter.  

2. Cookies är små textfiler som sparas på hårddisken i en enhet och som innehåller viss information, 

som i vissa fall inbegriper personuppgifter. När du använder webbplatsen och/eller tjänsterna samlar 

vi också in och bearbetar andra personuppgifter med hjälp av cookies och liknande tekniker. Läs vår 

Sekretesspolicy om du vill veta mer. 

3. Genom att fortsätta att använda webbplatsen och/eller tjänsterna eller genom att klicka ”Jag 

godkänner” när du har blivit meddelad om användningen av cookies och liknande tekniker samtycker 

du till att du noga har läst denna cookiepolicy och att du reservationslöst samtycker till den. Du kan 

när som helst ändra dina inställningar för cookies, vilket beskrivs i denna cookiepolicy. 

4. Vi förbehåller oss rätten att vid varje given tidpunkt ändra, göra tillägg till eller byta ut denna 

cookiepolicy. Du kommer att underrättas om sådana ändringar, tillägg eller utbytanden genom 

webbplatsen och/eller tjänsterna. Om du inte samtycker till dessa ändringar, tillägg eller utbytanden 

vill vi be dig skicka oss ett e-brev via kontaktformuläret. Om vi inte har fått din underrättelse om 

detta inom tre (3) arbetsdagar efter att du underrättats om ändringarna, tilläggen eller utbytandena 

genom webbplatsen eller tjänsterna förutsätts du automatiskt ha samtyckt till varje ändring, tillägg 

eller utbytanden. 
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2 VILKA COOKIES, OCH VARFÖR? 

1. När du besöker och/eller använder webbplatsen placerar vi cookies eller använder liknande 

tekniker för att samla in och bearbeta personuppgifter om dig. Sådana cookies och liknande tekniker 

inbegriper bland annat: 

Namn Typ  Syfte Lagringstid 

_ga  

 

Statistik 

 

Registrerar ett unikt ID som används för att 

generera statistik om hur besökaren använder 

webbplatsen av Google Analytics. 

2 år 

vuid  

 

Statistik 

 

Registrerar ett unikt ID som används för att 

generera statistik om hur besökaren använder 

webbplatsen av en lokal installation av 

Mautic. 

2 år 

mautic_sessio

n_id  

 

Marknadsföring Registrerar ett unikt ID som används för att 

generera statistik om hur besökaren använder 

webbplatsen av en lokal installation av 

Mautic. 

1 år 

UUID#[xxxxx

x]{40}  

 

Marknadsföring Registrerar ett unikt ID som används för att 

generera statistik om hur besökaren använder 

webbplatsen av en lokal installation av 

Mautic. 

1 år 

 

2. Du kan förhindra lagring av cookies eller ta bort cookies som redan har lagrats, genom att ändra 

inställningarna i din webbläsare. Hjälpanvisningar om hur du ändrar dessa inställningar hittar du på 

webbplatsen som tillhör den webbläsare du använder. Kom ihåg att om du avaktiverar cookies när du 

besöker webbplatsen kanske vissa eller samtliga funktioner hos webbplatsen inte fungerar korrekt. 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies  

• Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/sv-se/windows-10-microsoft-edge-and-

privacy  

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv 

• Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/aktivera-och-inaktivera-kakor-webbplatser-

installningar  

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=sv_SE&locale=sv_SE. 

Om du har klagomål som gäller hur vi bearbetar dina personuppgifter får du gärna kontakta oss via 

kontaktformuläret. Om du inte är nöjd med vårt svar har du rätt att lämna ett officiellt klagomål hos 

den ansvariga belgisk dataskyddsmyndigheten, CPVP/CBPL (Kommissionen för integritetsskydd). 

Besök http://www.privacycommission.be för mer information.  
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