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Inledning

1.1

Gernandt & Danielsson inhämtar uppgifter med hjälp av cookies när du
besöker på vår webbplats www.gda.se. Cookies är små textfiler som
webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator eller motsvarande
enhet med internetuppkoppling.

1.2

Cookies används i syfte att ge dig en bra användarupplevelse av vår
webbplats och vårt kommersiella intresse av att få information om
besökarna på www.gda.se. Den information som skapas av de cookies
som sätts när du besöker vår webbplats utgörs av uppgifter såsom
anonymiserad IP-adress, längden på besöket, antal sidvisningar, vilka val
som görs och hur du hittade till www.gda.se.

1.3

Du väljer om du vill lämna ditt samtycke till att cookies placeras på din
dator eller annan internetuppkopplad enhet. Ett lämnat samtycke kan när
som helst återkallas av dig. När du besöker www.gda.se placeras även
nödvändiga cookies som inte kräver ditt samtycke.

1.4

Gernandt & Danielsson är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
dina personuppgifter som vi samlar in via cookies när du besöker vår
webbplats. För fullständig information om vår behandling av
personuppgifter vänligen se vår Integritetspolicy.
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Om cookies

2.1

Det finns två typer av cookies: permanenta cookies och sessionscookies.
Sessionscookies lagras temporärt på din dator när du som besökare är
inne och surfar på vår webbplats. När du stänger ned din webbläsare
försvinner alla sessionscookies. Permanenta cookies finns kvar på din
dator till dess du tar bort dem eller utgångsdatumet passeras. På Gernandt
& Danielssons webbplats används både permanenta cookies och
sessionscookies.

2.2

Cookies delas även upp i förstapartscookies och tredjepartscookies.
Förstapartscookies sätts av innehavaren till en webbplats, i detta fall
Gernandt & Danielsson, och tredjepartscookies sätts av någon annan än
den som är ansvarig för webbplatsen. På Gernandt & Danielssons
webbplats används endast förstapartscookies.

2.3

I syfte att kunna utvärdera webbplatsens innehåll, struktur, navigation
m.m. använder sig Gernandt & Danielsson av statistikverktyget Matomo
Analytics. Detta görs för att kunna utveckla webbplatsens funktion och
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nytta för besökaren. Det är Gernandt & Danielsson som sätter cookies
(förstapartscookies) för att inhämta statistik i enlighet med syftet ovan
och lämnar inte ut de uppgifter som inhämtas till någon tredje part. Du
kan läsa mer om Matomo Analytics här.
2.4

Vidare förekommer innehåll och länkar relaterade till sociala nätverk,
såsom LinkedIn, Facebook och Instagram på webbplatsen. Gernandt &
Danielsson saknar åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies
eller den information som kan komma att samlas in. Du behöver därför
kontrollera dessa leverantörers webbplatser för att få mer information om
hur de hanterar cookies.
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Blockera eller ta bort cookies

3.1

Om du inte vill tillåta att cookies sparas på din dator kan du ändra det i
webbläsarens inställningar på din dator, samt radera cookies som finns
sparade på ditt lagringsmedium. Det finns även möjlighet att neka
cookies eller välja att det ska visas en varning innan de sparas.
Beskrivning av hur du gör detta återfinns i instruktionerna till din
webbläsare alternativt i din webbläsares hjälpfunktion. Du kan även läsa
mer om hur du hanterar cookies i din föredragna webbläsare på
www.aboutcookies.org.

3.2

Om du väljer att neka de cookies som används på vår webbplats kan det
komma att innebära att webbplatsen inte kommer att fungera korrekt.
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Cookies på www.gda.se

4.1

Olika cookies har olika ändamål. Nödvändiga cookies innehåller
information som vi måste ha för att du ska kunna få tillgång till
webbplatsen. Funktionscookies används för att vi ska komma ihåg vilka
val du gjort när du tidigare surfat på vår webbplats. Säkerhetscookies
hjälper till att upptäcka bedrägerier eller andra försök till olovlig tillgång
till vår webbplats. Vidare ger analyscookies oss generell information som
hjälper oss att göra din användning så enkel som möjlig eller för att
kunna analysera våra besöksflöden. Slutligen förekommer
prestandacookies för att se till att de sidor du använder ska laddas
snabbare.
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4.2

I tabellen nedan beskrivs vilka cookies som används på Gernandt &
Danielssons webbplats, deras funktion, gallringstid och ändamål samt om
informationen lämnas ut till tredje part.
Namn

Förstapartscookies
ASP.NET_SessionId
GDACookieConsent_V2

EPISERVERLOGIN

__EPIXSRF

_pk_ses.*

_pk_id.*

Funktion

Gallringstid

Utlämnande av
uppgifter till
tredje part

Ändamål

Används för att tillfälligt
spara användarens val
Används för att i anonym
form säkerställa att besvarad
Cookie-pop-up-ruta
återkommer varsjätte månad
Används av G&D för att
identifiera inloggade
användare. Påverkar endast
redaktörer
Används av G&D för att
skydda användaren mot
Cross-site request forgery
(XSRF). Påverkar endast
redaktörer
Används för att i anonym
form bestämma unika
besökare i syfte att bl.a.
mäta antal besökare och
besöksmönster
Används för att i anonym
form bestämma unika
besökare i syfte att bl.a.
mäta antal besökare och
besöksmönster

Session

Nej

Nödvändig

6 månader

Nej

Funktion

Session

Nej

Säkerhet

Session

Nej

Säkerhet

30 minuter

Nej

Statistik

13 månader

Nej

Statistik
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Mer information och rätt att klaga till tillsynsmyndighet

5.1

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området. För mer
information om cookies besök www.pts.se.
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Ändringar av Cookiepolicyn

6.1

Denna Cookiepolicy kan komma att ändras. Den senaste versionen av
Cookiepolicyn kommer alltid att finnas publicerad på www.gda.se.

7

Kontakt

7.1

Kontakta gärna oss på GDPR@gda.se om du har några frågor rörande
våra cookies eller vår Cookiepolicy.
***
Policyn antagen av Gernandt & Danielssons MP den 11 december 2020
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