
 

Cookies – www.SITECHSverige.com 

Kakor är små filer som en webbplats, när den besöks av en användare, ber din webbläsare 
att spara på din terminal (stationära dator, bärbara dator, surfplatta, smarta telefon osv.) för 
att komma ihåg information om dig, såsom språkpreferenser eller login information. De 
cookies som placerats av oss kallas förstapartscookies. Vi använder även 
tredjepartscookies, som är cookies som placeras av en annan domän än den som tillhör 
webbplatsen som användaren besöker, för reklam och marknadsföringssyften. Mer 
specifikt, vi använder cookies och spårningsteknologier av följande syften:  

 

Marknadsförings (spårnings) cookies 

Dessa cookies kan placeras på webbplatsen av våra marknadsföringspartners. De kan 
användas av dessa företag för att skapa en profil av dina intressen och visa dig relevant 
marknadsföring på andra webbplatser. De lagrar inte direkt dina personuppgifter men 
identifierar din webbläsare och din terminal. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du få 
mindre inriktad marknadsföring.  

Värd för cookien Cookiens namn Första-/tredjeparts 
cookie 

sitechsverige.com _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Förstapartscookie 

youtube.com CONSENT Tredjepartscookie 

youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE Tredjepartscookie 

youtube.com YSC Tredjepartscookie 

youtube-nocookie.com CONSENT Tredjepartscookie 

 

Prestanda och funktionalitetscookies 

Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare så vi kan 
mäta och förbättra prestandan på webbplatsen. De hjälper oss att få kännedom om vilka 
sidor som är mest och minst populära samt se hur besökarna förflyttar sig på vår webbplats 
när de använder den. All information dessa cookies samlar är aggregerad och därför 
anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte veta om du har besökt vår 
webbplats, och kommer inte kunna mäta bevaka dess prestanda.  

 

 



Värd för cookien Cookiens namn Första-/tredjeparts cookie 

sitechsverige.com _gid Förstapartscookie 

sitechsverige.com _ga Förstapartscookie 

 

 

Strikt nödvändiga cookies 

Dessa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera och kan inte stängas av i 
våra system. De kommer ihåg information som du har angett, såsom en begäran om en 
tjänst, inklusive dina cookieinställningar, logg in information och information i formulär. Du 
kan ställa in i din webbläsare att blocka eller informera dig om dessa cookies, men delar av 
webbplatsen kommer inte fungera då. Dessa cookies sparar inte några personuppgifter.   

 

Värd för cookien Cookiens namn Första-/tredjeparts cookie 

sitechsverige.com eupubconsent Förstapartscookie 

sitechsverige.com OptanonAlertBoxClosed Förstapartscookie 

sitechsverige.com OptanonConsent Förstapartscookie 
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