Cookie Policy
Om vår cookie-policy
Denna cookie-policy förklarar vad cookies är och hur vi använder dem, vilka typer av cookies vi
använder, dvs. informationen vi samlar in med hjälp av cookies, hur den informationen används,
och hur man kontrollerar cookie-preferenserna. För ytterligare information om hur vi använder,
lagrar och skyddar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy. Du kan när som helst ändra eller
återkalla ditt samtycke från Cookie-deklarationen på vår webbplats. Läs mer om vilka vi är, hur du
kan kontakta oss och hur vi behandlar personuppgifter i vår sekretesspolicy. Ditt samtycke gäller
för följande domäner: www.novaretro.se
Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som används för att lagra små bitar av information. De lagras på din
enhet när webbplatsen laddas i din webbläsare. Dessa cookies hjälper oss att få webbplatsen
att fungera korrekt, göra den säkrare, ge en bättre användarupplevelse, förstå hur webbplatsen
fungerar, att analysera vad som fungerar och var den behöver förbättras.
Hur använder vi cookies?
Som de flesta onlinetjänsterna använder vår webbplats cookies från första part och tredje part
för flera ändamål. Förstapartscookies är oftast nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på
rätt sätt, och de samlar inte in någon av dina personligt identifierbara data. De tredjepartscookies
som används på vår webbplats är främst till för att förstå hur webbplatsen fungerar, hur du
interagerar med vår webbplats, för att hålla våra tjänster säkra och allt som allt ge dig en bättre
och förbättrad användarupplevelse samt hjälpa till att påskynda din framtida interaktion med vår
webbplats.
Vilka typer av cookies använder vi?
Nödvändiga: Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna uppleva alla funktioner på vår
webbplats. De tillåter oss att underhålla användarsessioner och förhindra säkerhetshot. De samlar
inte in eller lagrar någon personlig information.
Statistik: Dessa cookies lagrar information som antalet besökare på webbplatsen, antalet unika
besökare, vilka sidor på webbplatsen som har besökts, källan till besöket etc. Dessa data hjälper
oss att förstå och analysera hur bra webbplatsen presterar och var den behöver förbättras.
Funktionell: Dessa är cookies som hjälper vissa icke-nödvändiga funktioner på vår webbplats.
Dessa funktioner inkluderar att bädda in innehåll som videor eller dela innehåll på webbplatsen på
sociala medieplattformar.
Inställningar: Dessa cookies hjälper oss att lagra dina inställningar och surfpreferenser
som språkinställningar så att du får en bättre och effektiv upplevelse vid framtida besök på
webbplatsen.
Hur kan jag kontrollera cookie-preferenserna?
Om du vill ändra dina inställningar kan du klicka på “Cookie-inställningar”. Detta kommer att
visa samtyckesmeddelandet så att du kan ändra dina inställningar eller dra tillbaka ditt samtycke
helt. Utöver detta erbjuder olika webbläsare olika metoder för att blockera och ta bort cookies
som används av webbplatser. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att blockera eller
radera cookies. Om du vill veta mer om hur du hanterar och raderar cookies, besök wikipedia.org
alternativt www.allaboutcookies.org.

