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Användning av cookies och andra mätverktygVi använder cookies för att underlätta användningen av
våra webbplatser och personalisera vissa delar av innehållet. En cookie är en liten textfil som skickas
från vår webbserver och som sparas av din webbläsare.Informationen som sparas kan vara uppgifter
om hur våra läsare har surfat på och använt våra webbplatser, om vilken webbläsare våra läsare
använder, vilka annonser våra läsare har sett och hur de surfat mellan de olika webbplatserna som
Bryggplatsen har ett samarbete med.Vi använder statistik i samlad/aggregerad form om
användare/trafik och trafikleverantörer. Sådan statistik innehåller dock aldrig någon form av personlig
information. Allt är anonymt. IP-adresser sparas inte i vår databas som lagrar beteende på
webbplatsen, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet. Din
IP-adress sparas av säkerhetsskäl endast i de fall då du själv aktivt registrerar dig på webbplatsen,
till exempel vid en köpsituation eller om du blir medlem i någon av våra tjänster.Syften:• Låta
systemet känna igen återkommande användare för att kunna anpassa tjänsterna.• Beräkna och
rapportera användarantal och trafik.• Underlätta för dig att röra dig på webbplatsen..• Utveckla och
förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används.Så förhindrar du att cookies lagras1) Du kan
radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta gör att dina personliga inställningar
försvinner.2) Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies
sparas på din hårddisk. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa webbsidor, kan förhindra
tillgång till medlemssidor och göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga.Mer
information om hur du kan förhindra cookies kan du läsa på http://www.allaboutcookies.org.ÄndringVi
kan från tid till annan komma att ändra denna integritetspolicy för att följa lagstadgade krav samt vår
egen praxis för insamling och behandling av data.
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