
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cookiepolicy 

Cookiepolicy för Dalarnas Pistolskyttekrets 
På hemsidan www.dalakretsen.se, samt mikrosajter för större tävlingar såsom ÖSM och SM, används  
cookies. Vi använder Googles analyscookies för att analysera hur hemsidorna används i ett syfte för 
att kunna optimera hemsidorna. Du får välja om du samtycker till att vi placerar dessa cookies för att 
kunna göra detta och kan självklart återkalla ditt samtycke när som helst.  

Ditt samtycke innebär att vi samlar in information om den enhet du använder och om hur du 
använder hemsidan vilket kopplas ihop med det som Google känner till. 

När du använder någon utav våra hemsidor så placeras även det som kallas för ”funktionella” cookies 
ut. Dessa kräver inte ditt samtycke. 

Dalarnas Pistolskyttekrets ansvarar för placering av cookies på hemsidorna och är personuppgifts-
ansvariga för behandlingen utav dina personuppgifter som samlas in via cookies när du besöker 
någon av kretsens hemsidor. För mer information om hur vi behandlar personuppgifter genom 
cookies, vänligen se vår integritetspolicy. 

Vad cookies är och hur de används 
En cookie är en liten textfil som hemsidan du besöker begära att få spara på din enhet (dator, 
surfplatta eller mobiltelefon). För mer generell information om cookies se www.pts.se/cookies , 
www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org  

Cookies är indelade i två olika kategorier, permanenta cookies eller sessionscookies. På 
www.dalakretsen.se  använder vi cookies i båda kategorierna. Sessionscookies lagras tillfälligt när du 
besöker någon av våra sidor och försvinner när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies 
lagras som en fil på din dator under en viss tid, antingen tills du som besökare eller servern som 
skickat dem, raderar dem. 

Cookies kan även delas in i förstapart- och tredjepartcookies. Förstapartcookies sätts av innehavaren 
till en hemsida (i det här fallet www.dalakretsen.se) och tredjepartscookies sätts av en annan 
hemsida. På www.dalakretsen.se använder vi både förstaparts- och tredjepartscookies.  

Organisationens namn använder Google Analytics som ett verktyg för att mäta statistik om hur våra 
besökare använder hemsidan och utvärderar därefter hur hemsidan kan vidareutvecklas för att till 
exempel kunna förbättra innehåll, navigation och struktur.  

De cookies som används på www.dalakretsen.se ser ni på nästa sida. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cookiepolicy 
Cookies som används på www.dalakretsen.se 
Namn Typ av cookie, 

uppgifter som samlas 
in och cookiens 
funktion 

Lagringstid Utlämning av uppgifter 
till tredje part 

Cookies som vi inte behöver ditt samtycke för att placera 
CookieLawInfoConsent Används för att vi ska 

veta om du samtyckt till 
cookies eller ej. 

1 år Nej 

Cookielawinfo-
checkbox-necessary 

Används för att vi ska 
veta om du samtyckt till 
nödvändiga cookies 
(som denna) eller ej. 

1 år Nej 

Cookielawinfo-
checkbox-non-
necessary 

Används för att vi ska 
veta om du samtyckt till 
icke-nödvändiga 
cookies eller ej. 

1 år Nej 

Viewed_cookie_policy Används för att vi ska 
veta om du tittat på vår 
cookiepolicy. 

1 år Nej 

Cookies som vi behöver ditt samtycke för att placera 
    

    

 

Hur man kan undvika cookies 
När du besöker www.dalakretsen.se  kan du välja att inte samtycka till att vi placerar vissa typer av 
cookies. Du kan dessutom återkalla ditt samtycke när som helst. 

Genom inställningar i din webbläsare kan du blockera vissa cookies. Om du gör det så nekar din 
webbläsare automatiskt lagring av dessa cookies eller informerar dig om varje gång som en hemsida 
(som vår) gör en begäran om att få lagra en eller flera cookies. 

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. 
För att du lättare ska kunna identifiera våra cookies har vi angett namnet på respektive cookie i 
tabellen ovan. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cookiepolicy 
Här hittar du information om hur du hanterar cookies i just din webbläsare: 
Google Chrome: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 

Safari: 
 https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac 

Safari på iPhone och iPad: 
https://support.apple.com/sv-se/HT201265 

Internet Explorer och Microsoft Edge: 
https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Mozilla Firefox: 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 

Opera: 
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

Mer information och rätt att klaga till tillsynsmyndighet 
Om du vill ha mer information om cookies, tillåten användning utav cookies eller vill klaga på vår 
användning av cookies kan du kontakta tillsynsmyndigheten för elektronisk kommunikation. I Sverige är 
Post- och telestyrelsen tillsynsmyndighet och du hittar mer information om Post- och telestyrelsen här. 

Cookies som används av tredje part 
På hemsidan kan innehåll bäddas in från Eniro och YouTube. De placerar cookies i din webbläsare när du 
besöker deras hemsidor eller när du trycker på inbäddat innehåll från dem på våra hemsidor. Dalarnas 
Pistolskyttekrets saknar åtkomst till, och kan inte heller styra över dessa cookies eller de personuppgifter 
och information som de kan samla in. Organisationens namn använder inte heller några som helst tjänster 
för riktad marknadsföring som de kan erbjuda. Därmed behöver du som besöker kontrollera YouTubes 
och Eniros hemsidor för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de 
samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.  

Sidor som ligger utanför våra hemsidor 
Det förekommer även länkningar till sidor som ligger bortom vår kontroll. Dalakretsen saknar åtkomst till, 
och kan inte heller styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som de kan samla in. 
Därmed behöver du som besöker dessa sidor kontrollera sidorna för att få ytterligare information om hur 
de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies. 


