Captum Groups anvandning av cookies
I likhet med andra websiter använder vi cookies, web beacons och andra liknande tekniker
(gemensamt kallade ”cookies”) för att underlätta och förbättra din upplevelse hos oss. Cookies är ett
sätt att lagra och återanvända information från din dator under besöket på vår site eller vid
upprepade besök. Informationen används främst för att siten ska fungera som det är tänkt. Cookies
är inte kopplade till dig som person utan endast till den dator där de lagras.
Captum Group AB använder en samtyckesmodell som kallas ”underförstått medgivande / ’implied
consent’. Det innebär att cookies sätts redan på den första sidan du ser på vår site, men att de kan
stängas av när som helst därefter genom att ändra webläsarens inställningar. I och med att de stängs
av kommer de flesta cookies inte att uppdateras och endast strikt nödvändiga nya cookies kommer
att skapas.
I och med att du går vidare från den första sidan av vår site utan att förhindra att cookies används,
samtycker du till att vi använder cookies på det sättet som beskrivs i denna cookie policy.
Vi använder cookies för att erhålla allmän information om vilka sidor du besöker och i vilken ordning.
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och
omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om
hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies eller
radera cookies när du stänger ner din webbläsare.
Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.
Här följer en beskrivning av de olika typer av cookies som används på denna site, samt exempel på de
viktigaste av våra servicepartners.

Strikt nödvändiga cookies
Några få cookies är nödvändiga för att websiten ska fungera. De sätts vanligen när du fyller i ett
formulär eller begär någon annan tjänst.
Dessa cookies sparar ingen personligt identifierbar information. De flesta av dessa cookies är så
kallade ’session cookies’, vilket betyder att de tas bort när webläsaren stängs.
Om du i din webläsare stänger av sådana cookies kommer delar av vår site inte att fungera som det
är tänkt.

Cookies för analys och andra specialfunktioner
Dessa cookies låter oss räkna besök och källor så vi kan mäta och förbättra vår site på olika sätt. De
låter oss veta vilka sidor som är mest och minst besökta och vi kan förstå hur våra besökare använder
vår site.
All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och vi sparar inte någon personlig
information om dig eller din dator i dessa cookies. Om du inte vill tillåta dessa cookies kommer vi inte
att veta när du har besökt vår site eller kartlägga hur du använt siten.
Exempel på servicepartners som sätter dessa typer av cookies är Google Analytics, VE Interactive,
Questback, Sessioncam, Maxymiser och Visual Website Optimizer.
Alla sådana partners och tredjeparter sätter också sina egna cookies när du besöker vår site.

