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Information om cookies på webbplatsen 
 

Denna webbplats använder cookies 

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska besökare på en webbplats, i integritetssyfte, få 

information om att cookies används.  

 

Vad är en cookie? 

Cookies är små textfiler med information som lagras på din enhet (dator, surfplatta eller mobil) när 

du besöker en webbplats.  

 

Acceptera cookies 

Första gången du besöker vår webbplats kommer ett pop-up fönster att informera dig om att vi 

använder cookies. Om du fortsätter att surfa på vår webbplats förutsätter vi att du accepterar 

cookies. Om du vill undvika cookies kan du stänga av dem i inställningarna till din webbläsare. För 

mer information om hur du går till väga hänvisar vi dig till din webbläsares hjälpsidor. Om du 

inaktiverar användningen av cookies kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar korrekt.  

 

Så här använder vi cookies  

När vi hanterar personuppgifter i samband med användandet av cookies är det huvudsakligen IP-

adresser och andra online-identifikatorer. De som kan komma i kontakt med uppgifterna är personal 

på Ljusta Aktivitet Centrum, leverantören av webbplatsen och de tredje parter som är 

tjänsteleverantörer i samband med användningen av cookies. För att kunna mäta trafiken och 

användandet av vår webbplats www.ljusta.se använder vi till exempel analysverktyget Google 

Analytics. För mer information om deras cookies hänvisar vi till deras officiella webbplats. Syftet med 

analysen är att kunna erbjuda dig som besöker webbplatsen en bra upplevelse. Informationen från 

cookies gör det möjligt att hålla isär användare från varandra och därmed optimera vår kontakt med 

dig. Cookies används även för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig 

genom annonsering (målinriktad nätreklam). Tredjepartscookies används även i länkar till sociala 

medier och/eller plugins som gör det möjligt för dig att interagera med sociala nätverk på olika sätt. 

För att dessa ska fungera kommer Facebook, LinkedIn och Instagram att ställa in cookies via vår 

webbplats. Dessa tredjepartscookies samlar in data direkt från din webbläsare och behandlingen av 

dessa uppgifter omfattas av deras sekretesspolicy. 

 

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?  

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med cookies är en 

intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att 

behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra  

användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplaceringen av annonser 

online.  

 

 

https://www.pts.se/sv/Bransch/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/
http://www.ljusta.se/
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Hur länge lagras personuppgifterna?  

Det finns två typer av cookies, ”permanent cookies” och ”session cookies”. Vilken cookie som 

placeras i din webbläsare är avgörande för hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter. 

Permanent cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller tills att utgångsdatumet 

passerat. Session cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du 

besöker vår webbplats. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessions cookies. 
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