
Cookiepolicy 
På våra webbplatser använder vi cookies (kakor) och andra liknande tekniker. Du 
kan själv välja om du vill tillåta att våra webbplatser placerar cookies på din dator 
eller inte. Du kan ändra dina val när som helst.  

Du väljer själv om du vill godkänna cookies på din enhet eller inte. Vi behöver ditt 
samtycke för att använda cookies, med undantag för de cookies som är nödvändiga 
för att hemsidan ska fungera på ett säkert och korrekt sätt. Om du inte godkänner vår 
användning av cookies, eller om du tidigare godkänt vår användning och har ändrat 
dig, kan du när som helst återvända till dina cookieinställningar och ändra dina val. 
Det gör du genom att klicka på ”hantera cookies". Du kan också behöva ändra 
inställningarna i din webbläsare och manuellt radera cookies för att rensa din enhet 
från tidigare placerade cookies.  

Vad är cookies? 
En cookie är en liten textfil med information som vid uppkoppling mot en webbplats 
sparas i webbläsaren. Webbläsaren gör det sedan möjligt för webbplatsen att läsa 
informationen i denna cookie. Tekniker och verktyg som hämtar och lagrar 
information i din webbläsare på ett sätt som liknar cookies benämner vi också som 
cookies.   

Cookies placeras på tre olika sätt:  

Sessionscookies används under en besökssession och försvinner så fort du 
stänger fönstret i webbläsaren.  
 
Tillfälliga cookies har en förutbestämd livslängd som varierar mellan olika typer 
av cookies.  
 
Permanenta cookies ligger kvar tills du själv väljer att ta bort den. Dessa används 
för att minnas inställningar du gjort vid ditt senaste besök och inte ska behöva göra 
om dessa val vid nästa besök.  

Du kan alltid gå in i din webbläsare och själv radera redan placerade cookies.  

Vilka cookies används på våra 
webbplatser?   
Vi använder cookies för att identifiera din webbläsare så att det ska bli enklare för dig 
att använda våra webbplatser, för att samla in statistik och för riktad 
marknadsföring. Vi delar in de cookies vi använder i fyra kategorier för att du enklare 
ska kunna göra ditt val:  



Nödvändiga cookies: Cookies som är helt avgörande för att webbplatsen 
ska fungera på ett säkert och korrekt sätt. Dessa cookies går därför inte att stänga av 
eller välja bort.   

Preferenser:  Cookies som används för att komma ihåg inställningar som du gör och 
som påverkar hur webbplatsen ser ut och fungerar utifrån inställningar i din 
webbläsare, exempel på detta är språkval i webbläsaren.  

Statistik:  Dessa cookies ger information om hur våra webbplatsen används 
och med hjälp av det kan vi utveckla och förbättra hemsidan och din upplevelse som 
besökare.   

Marknadsföring:  Marknadsföringscookies används för att spåra användare över 
flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla relevant och 
anpassad marknadsföring på andra webbplatser eller kanaler baserat på ditt 
surfbeteende inklusive för profilering.  

Tredjepartscookies  
Denna sorts cookie lagras av någon annan än den som ansvarar för webbplatsen. 
Levler använder tredjepartscookies för att hemsidan ska fungera på ett säkert och 
korrekt sätt, analysera statistik, marknadsföring på andra plattformar och uppföljning 
av annonsering.  

Levler använder sig av externa plattformar för att kommunicera digitalt och för att 
genomföra marknadsföring inklusive profilering enligt ovan, vilket innefattar Google 
Ad. Plattformen använder sig av både första- och tredjepartscookies samt liknande 
tekniker för att annonsera och följa upp resultatet av annonseringen.

En tredjepartscookie kan användas av flera webbplatser för att förstå och följa hur du 
surfar mellan olika webbplatser. Levler får information från dessa cookies men 
informationen kan också användas för andra syften som bestäms av tredje part. 
Tredjepartscookies som finns på vår webbplats omfattas även av tredjeparts 
integritets- och policy. Läs gärna dessa för att förstå vilka övriga syften informationen 
kan användas till. Länk till Googles integritetspolicy finns här och information om 
cookies finns här.  

För information om vilka tredjepartscookies som används på våra webbplatser, se 
vår Cookietabell. För mer information om hur Levler hanterar personuppgifter i 
samband med överföring till tredje part, läs vår Integritetspolicy.

Hantera cookieinställningar  
Du kan när som helst ändra dina val och cookieinställningar direkt på alla sidor på 
hemsidan. Det gör du genom att klicka på länken ”Hantera cookies” längst ned på 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://levler.se/integritetspolicy-2/


sidan. Väljer du att välja bort någon kategori av cookies avaktiveras dessa och 
kommer inte längre hämta information. Väljer du att aktivera och godkänna en 
cookiekategori kommer denna börja hämta information.   

Du kan när som helst radera specifika cookies från din dator eller mobila enhet. Du 
kan även inaktivera möjligheten att levler.se sparar cookies i din webbläsare. Att ta 
bort eller inaktivera cookies i din webbläsare är inte svårt och tar bara någon minut. 
Gå till alternativet ""Hjälp"" i din webbläsare för instruktioner. Observera att du, om du 
väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår 
webbplats.  

Mer information om hur man stänger av cookies direkt i webbläsaren finns i 
instruktionerna till din webbläsare: 

Google Chrome 

Microsoft Edge 

Mozilla Firefox 

Microsoft Internet Explorer 

Opera 

Apple Safari 

  

Mer information   
Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på hello@levler.se. Vår 
cookiepolicy kan komma att uppdateras i framtiden.  

Du kan läsa mer om cookies och dina rättigheter på Post- och telestyrelsens 
hemsida 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%253DDesktop&hl=en
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
mailto:hello@levler.se
https://www.pts.se/sv/bransch/regler/lagar/lag-om-elektronisk-kommunikation/kakor-cookies/
https://www.pts.se/sv/bransch/regler/lagar/lag-om-elektronisk-kommunikation/kakor-cookies/

