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Kakor
Senast uppdaterad: 19 november 2019
Denna policy beskriver hur Automile Inc. och dess koncernbolag (“vi”, “oss”, eller
“vår”) använder kakor och liknande teknologier för att känna igen dig när du
besöker våra hemsidor, inklusive men inte begränsat till www.automile.se och
relaterade URLer, mobila och lokaliserade versioner och relaterade domäner/
underdomäner (“Hemsidorna”) och/eller vår mobilapplikation (“Appen”). Policyn
förklarar vad dessa teknologier är och varför vi använder dem, liksom vilka
möjligheter du har att kontrollera hur vi använder dem med avseende på dina
personuppgifter.
Vad är kakor?
Kakor är små datafiler som placeras på din dator eller mobilapplikation när du besöker en hemsida,
mobilapplikation eller använder en plattform på nätet. Kakor används i stor utsträckning av
företag som tillhandahåller sina tjänster över nätet, för att göra interaktionen mellan användare
och hemsidan, mobilapplikationer och online plattformar enklare och snabbare, och för att
generera data som går att använda på olika sätt.
Kakor som sätts av hemsidans eller mobilapplikationens eller plattformens ägare (här:
Automile) kallas för “förstapartskakor”. Kakor som sätts av någon annan än hemsidans eller
mobilapplikationens eller plattformens ägare kallas “tredjepartskakor”. Tredjepartskakor gör det
möjligt för en tredje part att erbjuda sina funktioner via hemsidan, mobilappen eller plattformen
(t.ex. annonsering, interaktivt innehåll eller analyser). Parterna som sätter dessa tredjepartskakor
kan känna igen din dator eller enhet både när du besöker Hemsidorna och/eller Appen och/eller
plattformen, men också när du besöker vissa andra hemsidor och/eller mobila appar och/eller
plattformar.
Varför använder vi kakor?
Vi använder första- och tredjepartskakor av flera skäl. Vissa kakor krävs av tekniska skäl för att
våra Hemsidor och/eller Appen ska fungera, och dessa kakor kallar vi för “nödvändiga” eller
“oumbärliga”. Andra kakor gör det möjligt för oss att följa våra användares intressen, för att vi ska
kunna förhöja deras upplevelse på våra Hemsidor och/eller Appen och/eller vår plattform. Tredje
män sätter kakor på våra Hemsidor och/eller Appen och/eller plattformen för att analysera data
och för andra ändamål. Allt detta beskrivs närmare på följande sidor.
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VÅRA HEMSIDOR

Hur kan jag vägra mitt samtycke
till att kakorna samlas

Vilken kaka

Vem sätter kakorna

NÖDVÄNDIGA KAKOR FÖR
HEMSIDORNA
Dessa kakor behövs för att du
ska kunna använda de tjänster vi
erbjuder på Hemsidorna och för att
använda dess funktioner.

Automile

Då dessa kakor är nödvändiga för att
du ska kunna använda Hemsidorna,
kan du inte vägra dem. Du kan
stänga av eller radera dem genom
att ändra dina browserinställningar,
som förklaras nedan i stycket “Hur
kan jag kontrollera kakorna?”.

PRESTANDA- OCH
FUNKTIONALITETSKAKOR
Dessa kakor används för att förbättra
prestanda och funktionalitet på våra
Hemsidor men är inte avgörande för
att Hemsidorna ska kunna användas.
Utan dessa kakor kan dock viss
funktionalitet, till exempel videos,
försämras eller bli otillgänglig.

Automile

För att vägra dessa kakor, vänligen
följ instruktionerna nedan under
“Hur kan jag kontrollera kakorna?”.

KAKOR FÖR ANALYSER OCH
ANPASSNINGAR
Dessa kakor samlar in information
som
används
antingen
i
sammanlagd form för att hjälpa
oss förstå hur våra Hemsidor
används eller hur effektiva vissa
marknadsföringskampanjer är, eller
för att hjälpa oss att anpassa våra
webbplatser för dig.

Google Analytics
LinkedIn Analytics

För att vägra dessa kakor, vänligen
följ instruktionerna nedan under
“Hur kan jag kontrollera kakorna?”.
Alternativt, besök Googles och
LinkedIns respektive hemsidor.

MARKNADSFÖRINGSKAKOR
Dessa kakor används för att göra
marknadsföring på Hemsidorna
och/eller
Appen
och/eller
plattformen mer relevant för dig. De
ser bland annat till att inte samma
annons visas om och om igen, att
annonserna visas på rätt sätt och i
vissa fall väljer de ut vilken reklam
som är relevant för dig baserat på
dina intressen.

Bing Ads
DoubleClick
Facebook Custom Audience
Google AdWords Conversion
Google Dynamic Remarketing
LinkedIn Ads

För att vägra dessa kakor, vänligen
följ instruktionerna nedan under
“Hur kan jag kontrollera kakorna?”.
Alternativt, besök annonsörernas
respektive hemsidor.

SOCIAL MEDIA-KAKOR
Dessa kakor används för att du
ska kunna dela sidor och innehåll
som du tycker är intressant på våra
Hemsidor via en tredje parts sociala
mediekanaler och andra hemsidor.
Dessa kakor kan också användas
för marknadsföringsändamål.

Facebook Connect

To refuse these cookies, please
follow the instructions below
under the heading “How can I
control cookies?” Alternatively, visit
Facebook´s website.
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VÅRA APPAR

Hur kan jag vägra mitt samtycke
till att kakorna samlas

Vilken kaka

Vem sätter kakorna

MARKNADSFÖRINGSKAKOR
Dessa kakor används för att göra
marknadsföring på Hemsidorna och/
eller Appen och/eller plattformen
mer relevant för dig. De ser bland
annat till att inte samma annons
visas om och om igen, ser till att
annonserna visas på rätt sätt och i
vissa fall väljer de ut vilken reklam
som är relevant för dig baserat på
dina intressen..

Facebook Custom Audience
Google Dynamic Remarketing

För att vägra dessa kakor, vänligen
följ instruktionerna nedan under
“Hur kan jag kontrollera kakorna?”.
Alternativt, besök Facebooks och
Googles respektive hemsidor.

SOCIAL MEDIA-KAKOR
Dessa kakor används för att du
ska kunna dela sidor och innehåll
som du tycker är intressant på våra
Hemsidor via en tredje parts sociala
mediekanaler och andra hemsidor.
Dessa kakor kan också användas
för marknadsföringsändamål.

Facebook Connect
Facebook Social Graph

För att vägra dessa kakor, vänligen
följ instruktionerna nedan under
“Hur kan jag kontrollera kakorna?”.
Alternativt, besök Facebooks
hemsida.
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Hur är det med andra spårningsteknologier, som t.ex. Web beacons?
Kakor är inte det enda sättet man kan spåra eller känna igen en besökare på, på en hemsida och/
eller mobilapplikation och/eller en plattform. Ibland kan det hända att vi använder andra, liknande
teknologier såsom till exempel web beacons (de kallas ibland “spårpixlar” eller “genomskinliga
bilder”). Dessa är små grafiska filer som innehåller en unik spårningsfunktion som gör det möjligt
för oss att känna igen när någon har besökt våra Hemsidor och/eller App och/eller plattform.
Många gånger bygger dessa teknologier på kakor för att fungera som de ska, så om du blockerar
kakor kommer det att påverka deras funktioner negativt.
Använder ni Flash-kakor eller Local Shared Objects?
Våra Hemsidor och/eller App och/eller plattform kan också använda så kallade “Flash Cookies”
(som också går under namnet Local Shared Objects eller “LSOs”) för att bland annat samla in
och lagra information om din användning av våra tjänster, för att förebygga bedrägerier och för
underlätta andra funktioner på hemsidan.
Om du inte vill att Flash Cookies ska lagras på din dator kan du justera inställningarna för din
Flash-spelare så att den blockerar Flash Cookies-lagring med hjälp av verktygen som finns i
Website Storage Settings Panel. Du kan också kontrollera Flash Cookies genom att gå till
Global Storage Settings Panel och följa instruktionerna där (som kan innehålla instruktioner
som förklarar, till exempel, hur man tar bort befintliga Flash Cookies (kallas “information” på
Macromedia-webbplatsen), hur du kan förhindra Flash LSO från att placeras på din dator utan
att du först har fått frågan om det, och (för Flash Player 8 och senare) hur man blockerar Flash
Cookies, som inte levereras av operatören, på den sida du just då befinner dig på.
Vänligen notera att om du begränsar användningen av Flash Cookies kan det minska eller
hindra funktionaliteten för vissa Flash-applikationer, inklusive eventuellt Flash-applikationer som
används i samband med våra tjänster eller onlineinnehåll.
Tillåter ni riktad marknadsföring?
Tredje parter kan sätta cookies på din dator eller mobila enhet för att publicera riktad reklam
via våra Hemsidor och/eller app och/eller plattform. Dessa företag kan använda uppgifter om
dig, som de samlat in vid dina tidigare besök på vår och andras hemsidor, för att rikta annonser
till dig om varor och tjänster som de tror att du är intresserad av. De kan också använda teknik
för att mäta effektiviteten i annonser som läggs ut. Detta kan uppnås genom att de använder
cookies eller webbläsare för att samla information om dina besök på denna och andra hemsidor
och/eller mobilappar och/eller plattformar för att visa riktad reklam för varor och tjänster som kan
vara av intresse för dig. Informationen som samlas in genom denna process gör det inte möjligt
för oss eller dem att identifiera ditt namn, kontaktuppgifter eller andra personuppgifter, om du
inte väljer att ange det.
Hur kan jag kontrollera kakorna?
Du kan välja att acceptera eller spärra kakor genom att besöka de hemsidor som anges i
tabellen ovan. Du kan också ställa in eller ändra dina inställningar för din webbläsare, så att den
accepterar eller vägrar kakor. Om du väljer att vägra kakor, kan du fortfarande använda våra
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Hemsidor och/eller Appen och/eller plattformen, men vissa funktioner och områden kan vara
begränsade. Eftersom sättet som du vägrar kakor på kan variera från webbläsare till webbläsare,
rekommenderar vi att du besöker webbläsarens hjälpmeny för mer information. Dessutom
erbjuder de flesta annonsnätverk ett sätt att välja bort riktad annonsering. Om du vill lära dig
mer, besök gärna http://www.aboutads.info/choices/ eller http://www.youronlinechoices.com.
Hur ofta kommer ni att uppdatera denna policy?
Vi kan vid var tid uppdatera denna policy för att den ska spegla förändringar i hur vi använder
kakor, men också för att vi behöver göra det av verksamhetsrelaterade skäl eller därför att vi
måste på grund av lag och förordningar. Vi ber dig därför att du läser denna policy med jämna
mellanrum för att du ska hålla dig uppdaterad vad gäller vår användning av kakor och därmed
sammanhängande teknologi.
I början av denna policy framgår när den senast uppdaterades.
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