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1.

Inledning

Denna cookiepolicy beskriver hur vi på Bohus Bergsprängning AB, org. nr 556400-7788 (”Bohus Bergsprängning” ”vi”, ”vår”
och ”oss”), med adress Hajums Industriområde 3, 455 41 Hedekas, använder oss av s.k. kakor (cookies) på vår webbplats.
Om du har ytterligare frågor eller funderingar kring vår användning av kakor, är du alltid välkommen att kontakta oss på
adressen ovan eller via info@bohusberg.se
Vid frågor som rör denna policy, vänligen kontakta Bolagets CDO.

2.

Vår användning av kakor

En kaka är en textfil som sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder oss av såväl permanenta kakor (som lagras på
din enhet under viss tid) som sessionskakor (som försvinner från din enhet när du stänger din webbläsare). De kakor vi
använder kan vidare utgöra förstapartskakor (placeras på din enhet av oss) eller tredjepartskakor (placeras på din enhet
av tredje part).
Vi använder oss av kakor för att analysera besökstrafiken och att följa upp besöksfrekvensen på vår webbplats samt för
att förbättra funktionaliteten på vår webbplats, t.ex. för att anpassa din användarupplevelse och komma ihåg information
som du tillhandahållit oss när du besökt vår webbplats.
Nedan följer en sammanställning av vår användning av kakor:

Typ av kaka som
används

Ändamål med
användningen

INGRESSCOOKIE
Lastbalansering för Nginxservermiljön
Nginx, sessionskaka,
tredjepartskaka, funktionell kaka.

Lagringstid
Raderas från din enhet när
du stänger webbläsaren

cookie_notice_accepted
Skapar en cookie som känner av Upp till en (1) månad.
Cookie Notice, permanent kaka, besökarens val när besökaren via
tredjepartskaka, funktionell kaka. cookie-popup-bannern
godkänner att cookies får
användas av webbplatsen.
pll_language
Används av språkhanteringen,
Upp till ett (1) år.
programmet Polylang. Känner av
Polylang, permanent kaka,
tredjepartskaka, funktionell kaka. vilket språk användaren väljer på
siten.
_ga
Google Analytics, permanent
kaka, tredjepartskaka,
performance cookie.

Denna cookie installeras av
Google Analytics och används
för att anonymiserat särskilja en
unik besökare från en annan.

Upp till två (2) år

_gid
Google Analytics, permanent
kaka, tredjepartskaka,
performance cookie.

Denna cookie installeras av
Google Analytics.
Cookien används för att
anonymiserat särskilja besökare
på webbplatsen samt lagra

Upp till 24 timmar.
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information om hur besökarna
använder webbplatsen, dvs var
de kommer ifrån, antalet
besökare, vilka sidor som
besöks. Det gör att vi kan
analysera och förbättra
webbplatsen och sammanställa
statistik.

3.

Du har möjlighet att göra inställningar i din webbläsare

Du har möjlighet göra inställningar i din webbläsare såvitt avser användningen av kakor. T.ex. kan du stänga av möjligheten
att placera kakor på din enhet eller ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång vår webbplats försöker placera
en kaka på din enhet. Du kan även granska vilka kakor som använts och se till att tidigare lagrade kakor raderas.
Din webbläsares hjälpsidor innehåller mer information om hur du använder webbläsarens inställningar för att anpassa
användningen av kakor.
Vi ber dig uppmärksamma att funktionaliteten på vår webbplats kan komma att begränsas om du väljer att inte acceptera
användningen av kakor.
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