ONSLIP CLOUD AB:S COOKIEPOLICY
Denna Cookiepolicy uppdaterades senast den 2018-10-02.

Cookiepolicy
Denna Cookiepolicy förklarar hur Onslip Cloud AB, 559118-1200, med adress Kungsgatan 20,
582 18, Linköping (härefter benämnt ”Onslip”, ”vi” eller ”oss”) samlar in och behandlar data
via cookies. Genom att använda onslip.com samtycker du till att ta emot cookies från vår
webbplats. Du kan när som helst radera specifika cookies eller inaktivera möjligheten att vår
hemsida sparar cookies i din webbläsare.

1.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som en webbserver skickar till din webbläsare. Filen sparas på
hårddisken i din dator, antingen bara under tiden du besöker webbplatsen (så kallad
sessionscookie) eller för en längre tid.
Man skiljer mellan förstapartscookies och tredjepartscookies: förstapartscookies är de som
placeras av den webbplats som besöks av användaren vid tidpunkten
(http://www.onslip.com). Tredjepartscookies är cookies som sätts av en annan än den
webbplats som besöks av användaren.

2.

Vilka cookies använder Onslip och varför?

Onslip använder sessioncookies, cookies som sparas för en längre tid, förstapartscookies och
tredjepartscookies enligt nedan.
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Ta bort och blockera våra cookies

Från början är de flesta webbläsare inställda på att automatiskt acceptera cookies. Du kan
ändra inställningarna så att cookies blockeras eller för att få ett meddelande när cookies
lagras på din enhet eller mobila enhet.
Klicka på en av nedanstående länkar för att gå direkt till din webbläsares manual:
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Apple Safari
Om du inte önskar ta emot några cookies alls (inklusive sådana cookies som är nödvändiga
för att ge dig tillgång till webbplatsen) kan du ställa in din webbläsare så att den helt och
hållet blockerar cookies. Det kan dock påverka din användarupplevelse av webbplatsen. Du
kommer exempelvis kanske inte att kunna besöka vissa delar av webbplatsen eller att få
individuellt anpassad information. Om du blockerar kakor kommer du dessutom att om och
om igen få frågan om du vill godkänna kakor.

4.

Hur återkallar du ditt samtycke?

När du har gett oss ditt samtycke till användning av cookies, lagrar vi en cookie på din dator
eller enhet för att komma ihåg detta till nästa gång. Om du vill återkalla ditt samtycke, måste
du radera cookien via webbläsarens inställningar.
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5.

Personuppgifter

Vår användning av cookies kan i vissa fall utgöra en behandling av personuppgifter. För mer
information om hur vi behandlar personuppgifter, vänligen läs vår Integritetspolicy här

6.

Kontakt

Om du har några frågor angående vår användning av cookies eller dataskydd i allmänhet, är
du välkommen att kontakta oss här: support@onslip.com. Vår besöksadress är: Onslip Cloud
AB, Kungsgatan 20, 582 18 Linköping.
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