Cookiepolicy för ANON::form

Denna cookiepolicy (”Policy”) beskriver vad cookies är och hur och de
används av anonform.com webbplats (”Webbplats” eller ”Tjänst”) och någon av
dess relaterade produkter och tjänster (tillsammans ”Tjänster”). Denna
policy är ett juridiskt bindande avtal mellan dig (”Användare”, ”du” eller
”din”) och denna webbplatsoperatör (”Operatör”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”).
Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk
person, intygar du att du har befogenhet att binda en sådan enhet till
detta avtal, i vilket fall termerna ”Användare”, ”du” eller ”din” ska
hänvisa till till en sådan enhet. Om du inte har sådan behörighet, eller om
du inte accepterar villkoren i detta avtal, får du inte acceptera detta
avtal och får inte komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna.
Du bör läsa denna policy så att du kan förstå vilka typer av cookies vi
använder, informationen vi samlar in med hjälp av cookies och hur den
informationen används. Den beskriver också de val som är tillgängliga för
dig när det gäller att acceptera eller avböja användningen av cookies.

Vad är cookies?
Cookies är små bitar av data som lagras i textfiler som sparas på din dator
eller andra enheter när webbplatser laddas i en webbläsare. De används ofta
för att komma ihåg dig och dina preferenser, antingen för ett enda besök
(genom en ”sessionscookie”) eller för flera upprepade besök (med en
”beständig cookie”).
Sessionscookies är tillfälliga cookies som används under ditt besök på
webbplatsen och de upphör att gälla när du stänger webbläsaren.
Beständiga cookies används för att komma ihåg dina inställningar på vår
webbplats och finns kvar på din stationära eller mobila enhet även efter
att du stänger din webbläsare eller startar om din dator. De säkerställer
en konsekvent och effektiv upplevelse för dig när du besöker webbplatsen
och tjänsterna.
Cookies kan ställas in av webbplatsen (”förstapartscookies”) eller av
tredje part, till exempel de som tillhandahåller innehåll eller
tillhandahåller reklam- eller analystjänster på webbplatsen
(”tredjepartscookies”). Dessa tredje parter kan känna igen dig när du
besöker vår webbplats och även när du besöker vissa andra webbplatser.
Klicka här för att lära dig mer om cookies och hur de fungerar.
Vilken typ av cookies använder vi?
Nödvändiga kakor.
Nödvändiga cookies tillåter oss att erbjuda dig den bästa möjliga
upplevelsen när du kommer åt och navigerar genom vår webbplats och använder
dess funktioner. Till exempel låter dessa cookies oss känna igen att du har
skapat ett konto och har loggat in på det kontot för att komma åt
innehållet.
Funktionscookies.
Funktionscookies låter oss driva webbplatsen och tjänsterna i enlighet med
de val du gör. Till exempel kommer vi att känna igen ditt användarnamn och
komma ihåg hur du anpassade webbplatsen och tjänsterna under framtida
besök.
Analytiska cookies.
Dessa cookies gör det möjligt för oss och tredje parts tjänster att samla
in samlad data för statistiska ändamål om hur våra besökare använder

webbplatsen. Dessa cookies innehåller inte personlig information såsom namn
och e-postadresser och används för att hjälpa oss att förbättra din
användarupplevelse av webbplatsen.
Sociala medier cookies.
Tredjepartscookies från webbplatser för sociala medier (som Facebook,
Twitter, etc.) låter oss spåra användare av sociala nätverk när de besöker
eller använder webbplatsen och tjänsterna, eller delar innehåll, genom att
använda en taggningsmekanism som tillhandahålls av dessa sociala nätverk.
Dessa cookies används också för händelsespårning och remarketingändamål.
All data som samlas in med dessa taggar kommer att användas i enlighet med
våra och sociala nätverks sekretesspolicyer. Vi kommer inte att samla in
eller dela någon personligt identifierbar information från användaren.
Vilka är dina cookiealternativ?
Om du inte gillar idén med cookies eller vissa typer av cookies kan du
ändra din webbläsares inställningar för att radera cookies som redan har
ställts in och för att inte acceptera nya cookies. Besök
internetcookies.com för att lära dig mer om hur du gör detta.
Observera dock att om du tar bort cookies eller inte accepterar dem, kanske
du inte kan använda alla funktioner som webbplatsen och tjänsterna
erbjuder.
Ändringar och tillägg
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy eller dess villkor
relaterade till webbplatsen och tjänsterna när som helst efter vårt
gottfinnande. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet
längst ner på denna sida. Vi kan även meddela dig på andra sätt efter eget
gottfinnande, till exempel genom kontaktinformationen du har angett.
En uppdaterad version av denna policy kommer att träda i kraft omedelbart
efter publiceringen av den reviderade policyn om inte annat anges. Din
fortsatta användning av webbplatsen och tjänsterna efter ikraftträdandet av
den reviderade policyn (eller sådan annan handling som anges vid den
tidpunkten) kommer att utgöra ditt samtycke till dessa ändringar.
Godkännande av denna policy
Du bekräftar att du har läst denna policy och godkänner alla dess villkor.
Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna samtycker du till

att vara bunden av denna policy. Om du inte samtycker till att följa
villkoren i denna policy har du inte behörighet att komma åt eller använda
webbplatsen och tjänsterna.
Kontakta oss
Om du har några frågor, funderingar eller klagomål angående denna policy
eller användningen av cookies, uppmuntrar vi dig att kontakta oss med hjälp
av informationen nedan:
https://anonform.com/ta-kontakt/
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