
KAKPOLICY FÖR TRUPAYERS AB 
 

Trupayers AB använder kakor (cookies) för statistisk utvärdering och optimering av 

webbplatsen.  

 

Vad är cookies? 

En kaka (eller cookie) är en liten textfil med information om besökarens inställningar och 

preferenser som sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats. Vi använder kakor 

bland annat för att du ska få rätt information, kunna använda vår tjänst och för att vi ska 

kunna se besöksstatistik. 

Det finns två typer av kakor. Temporära kakor (session cookies) lagras så länge du besöker 

webbplatsen. När du stänger webbläsaren tas kakan bort. Den andra typen sparas under 

en längre tid men har ett utgångsdatum (permanenta kakor) 

Genom att använda kakor kan du slippa ange samma data varenda gång du besöker vår 

webbplats och de hjälper oss att anpassa webbplatsen efter dina behov, exempelvis vilket 

språk du föredrar eller vad på webbplatsen som är intressant för just dig. 

Lagen om elektronisk kommunikation 

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats 

med kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med 

användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. 

Så använder Trupayers AB kakor 

På Trupayers AB använder vi cookies för att du ska få rätt information. När du är inloggad 

på trupayers.com, eller någon av våra underdomäner, använder vi cookies för att du ska 

kunna navigera enklare och snabbare. Med hjälp av en cookie kan webbplatsen konstatera 

att du är inloggad och du slipper ange användarnamn och lösenord för varje ny sida. Så fort 

du loggar ut tas kakan bort.  



Vi använder även kakor för att skicka data till externa partners (så kallade tredjepartskakor) 

som hjälper oss med trafikmätning och beteendeanalys. Det ger oss möjlighet att förbättra 

den digitala användarupplevelsen, anpassa innehåll och visa anpassade erbjudanden även 

på andra webbplatser. Vi använder också sessionskakor för att rikta information och 

marknadsföring till dig som besökt sidan via till exempel sociala medier. 

Om du vill undvika kakor 

Om du inte vill acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till 

lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom 

webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer 

information. 


