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Cookie-policy 
 
På vår hemsida (www.beapartner.se) använder vi cookies. Cookies, eller kakor, är små datafiler som 
lagras på din enhet när du besöker vår hemsida. Cookies används för att få hemsidor att fungera 
mer effektivt, för att förbättra användarupplevelsen och för inhämtande av information om 
användare till ägaren av en hemsida. Cookies gör det exempelvis möjligt att skilja på olika användare 
vilket kan användas för att generera en bättre användarupplevelse. 
 
Det finns två typer av cookies – Permanent cookies och Session cookies. 
• En permanent cookie ligger kvar på din enhet under en bestämd tid. 
• En session cookie lagras tillfällig på din enhet under den tid en besökare är inne på en hemsida. 
Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. 
 
Cookies som används på www.beapartner.se  
Vår hemsida använder båda typerna av cookies ovan. Cookies används bl.a. för att förbättra 
användarupplevelsen på hemsidan samt för att upprätta användarstatistik. En permanent cookie 
från www.beapartner.se kan komma att lagras i upp till 2 år. Genom att använda vår hemsida 
samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med denna cookiepolicy. 
 
Google Analytics cookies 
Vår hemsida använder cookies från Google Analytics för att föra statistik som bland annat används 
för att kunna förbättra hemsidan. För mer information om Google Analytics hänvisas till Google 
sekretesspolicy på http://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/.  
 
Vid aktivering av annonseringsfunktioner i Google Analytics så kan verktyget via Googles 
annonscookies samla in mer information än den som samlas in vid standarimplementationen av 
Google Analytics. På detta sätt kan vi få tillgång till rapporter i Google Analytics, innehållande 
användarens demografi samt intressen som samlats in av Google vid tidigare surfbeteenden, för att 
förstå hur våra besökare använder vår hemsida. Läs mer om detta här: 
https://support.google.com/analytics/answer/2700409. 
 
Om inte vill tillåta användandet av cookies 
Moderna webbläsare har en standardinställning rörande användandet av cookies i vilken du oftast 
ges möjlighet att helt neka eller begränsa skapandet av nya cookies alternativt få meddelande om 
när en cookie skapas. Normalt finns även möjlighet att radera samtliga eller vissa befintliga cookies. 
För information om hur du går till väga för att ändra dina inställningar eller radera befintliga cookies 
hänvisas till hjälpavsnittet i din webbläsare. 
 
Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kan hemsidans prestanda och funktionalitet 
komma att påverkas. 
 


