
COOKIES POLICY 

När du besöker Min Stora Dags webbplats använder Vi cookies och liknande teknologi för att 

säkerställa att du får en bra upplevelse och för att vi ska kunna samla information så att Vi 

kan förbättra din upplevelse när du surfar på vår webbplats. Du kan läsa mer om sådan 

informationsanvändning nedan. 

Vad är cookies? 

Cookies är små textbaserade datafiler som sparas på din dator eller mobiltelefon när du 

besöker en webbplats. Cookies är nödvändiga för att webbplatser ska fungera och gör att de 

fungerar mer effektivt. Cookies hjälper webbplatsen att identifiera din enhet och kommer ihåg 

information om ditt besök  t ex, teckenstorlek samt andra preferenser och information om din 

aktivitet på webbplatsen). 

Hur vi använder cookies: 

1. Första gången du besöker och använder vår webbplats sparar Vi cookie-filer i din 

webbläsare (”Förstapartscookies”). Sådana cookies kan lagras tillfälligt under tiden du 

besöker webbsidan eller under en längre tid. Med hjälp av cookies kan Vi även 

underlätta för dig när du navigerar på vår webbplats och använder dess funktioner. 

Syftet är att du ska få en problemfri upplevelse. 

2. Vi använder också cookies från tredje part (”Tredjepartscookies”) som tillhör andra 

domäner än de som visas i adressfältet (t.ex. Facebook och Google Analytics, se 

nedan). 

Vilka cookies vi använder: 

minstoradag.org  

Cookies(Lifespan) 

_ga ( 729 dagar ) 

_gat_UA-18514839-1  ( < 1 dagar ) 

_gat_gtag_UA_18514839_1 ( < 1 dagar ) 

_gid ( < 1 dagar ) 

__utma ( 729 dagar ) 

__utmb ( < 1 dagar ) 

__utmc ( session ) 

__utmt ( < 1 dagar ) 

__utmz ( 182 dagar ) 

cookieconsent_status ( 365 dagar ) 

  



facebook.com 

Cookies(Lifespan) 

  

act ( session ) 

c_user ( 89 dagar ) 

datr  ( 541 dagar )  

fr ( 89 dagar ) 

presence ( < 1 dagar ) 

sb ( 729 dagar ) 

wd ( 7 dagar ) 

xs ( 89 dagar ) 

  

Vi använder även Facebooks mätvärden för annonslösningar för att tillhandahålla målinriktad 

annonsering baserad på dina intressen, samt för att förbättra utvärderingsmöjligheterna av 

kampanjer. 

Vi använder Google Analytics verktyg för att mäta trafik- och användarstatistik. Google 

Analytics samlar t.ex. information om hur ofta användare besöker webbplatsen samt vilka 

sidor de besöker. Google Analytics samlar in IP-adressen som du har på datumet då du 

besöker webbplatsen. På så sätt får Vi ökad förståelse för hur våra besökare får tillgång till 

och använder sig av vår webbplats. Informationen som Vi samlar in via cookies hjälper oss att 

förbättra våra Tjänster och sammanställa statistik för hur besökare använder vår webbplats. 

Observera dock att Google därutöver samlar din personliga information på vår webbplats 

genom Google Analytics för egna ändamål. Läs mer om hur Google använder Google 

Analytics, och hur de samlar och bearbetar personuppgifter. 

Du kan förhindra Google Analytics och Facebook från att känna igen dig när du återbesöker 

webbplatsen genom att stänga av cookies i din webbläsare. 

Informationen som samlas in genom Facebook eller Google Analytics behålls i max tjugofyra 

(24) månader. Därefter efterfrågar Vi återigen ditt samtycke.  

 

 

 

 

 

http://www.google.com/policies/privacy/partners/


Hur du hanterar dina cookie-preferenser: 

1. Du kan närsomhelst ändra dina preferenser avseende cookies. Notera dock att om du 

blockerar alla cookies så kanske du inte får tillgång till alla funktioner och webbsidor 

på vår webbplats. 

2. De flesta webbläsare och enheter tillåter dig att hantera dina cookie-preferenser genom 

att ändra dina webbläsarinställningar. 

Du kan själv radera kakor från din webbläsare och din enhet och göra inställningar i din 

webbläsare för om och hur lokal information får lagras. 

Om du väljer att inaktivera kakor kan det innebära att viss funktionalitet på våra sajter slutar 

att fungera, samt att inställningar och inloggningar inte sparas. 

Här hittar du information om hur du hanterar kakor i din webbläsare: 

Chrome  

Safari  

Safari på iPhone och iPad  

Internet Explorer 

Firefox 

Opera  

 

Du kan hitta information om cookies, vilka cookies som lagrats på din enhet och hur du kan 

hantera dessa på bland annat www.aboutcookies.org och www.allaboutcookies.org. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=sv_SE&locale=sv_SE
https://support.apple.com/sv-se/HT201265
https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://gdpr.bonniernews.se/cookiepolicy/www.aboutcookies.org
https://gdpr.bonniernews.se/cookiepolicy/www.allaboutcookies.org

