COOKIEPOLICY

1.

VAD ÄR COOKIES OCH HUR RADERAR JAG DEM?

1.1

Göteborgs Universitet (“vi” eller ”oss”) använder oss av cookies på vår hemsida. Vi är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas med hjälp
av cookies på vår hemsida om inte annat anges i listan med cookies.

1.2

En cookie är en liten textfil som sänds till och lagras på din dator, telefon, surfplatta eller
annan enhet som du använder för att besöka en hemsida. Cookies är vanliga på
hemsidor och är ofta nödvändiga för att hemsidan, eller vissa funktioner på hemsidan,
ska fungera ordentligt.

1.3

Det finns två typer av cookies: sessionscookies och permanenta cookies.
Sessionscookies lagras tillfälligt under tiden du är inne på hemsidan och raderas då
webbläsaren stängs ner. Permanenta cookies lagras under en bestämd tid och raderas
därefter.

1.4

Genom att möjliggöra cookies i din webbläsare och genom att fortsätta att använda vår
hemsida, accepterar du vår användning av cookies i enlighet med denna Cookiepolicy.
Du kan alltid inaktivera och/eller och radera cookies via inställningarna i din webbläsare.

1.5

I punkt 0 och 5 nedan hittar du mer information om vilka cookies vi använder.

2.

PERSONUPPGIFTER

2.1

Din integritet är viktig för oss och vi tar vårt ansvar att skydda dina personuppgifter på
högsta allvar. Vänligen läs vår Integritetspolicy för mer information om vilka
personuppgifter vi samlar in och hur personuppgifterna kan behandlas, dina rättigheter
och annan information.

3.

KONTAKTA OSS
Om du har några frågor angående denna Cookiepolicy eller andra frågor, kontakta oss
på:

Adress: Göteborgs universitet, Box100, 40530 Göteborg, Sweden
E-mail: livsstilsverktyget@gu.se
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4.

COOKIES SOM ANVÄNDS EFTER INLOGGNING PÅ VERKTYGET

Lagringsperiod

Cookie
från tredje
part

Används av Drupal (PHP) för att avgöra
om klienten kan använda Javascript.

Aktuell session

Nej

Används av Drupal (Javascript) för att
avgöra i vilket format användaren
föredrar att se expanderbara fält (håller
reda på vilka expanderbara fält
användaren har expanderat).

Aktuell session

Nej

Används av Drupal (Javascript) för att
fastställa i vilket format användaren
föredrar formulärlistor (t.ex. draggables
eller siffror).

Ett år

Nej

Används av Drupal (PHP) för att hålla
reda på användarens session, dvs. om
användaren är inloggad.

Tekniskt sett 23
dagar; cookien
förlorar dock
betydelse när
användaren
loggats ut på grund
av inaktivitet.

Nej

Se länkar.

Ja

Namn på
Cookie

Syfte

has_js

ctoolscollapsiblestate

Drupal.tableDr
ag.showWeigh
t

SSESS (följt
av flera
siffror)

Se länkar.

På Livsstilsverktyget används inbyggda
videos från Vimeo. När du besöker en
sida med en Vimeo-video, eller
använder andra Vimeo-tjänster, kan
Vimeo och/eller andra tredje parter
lagra cookies, inklusive spårningscookies, på din enhet.
För mer information besök:
https://vimeo.com/cookie_policy
https://vimeo.com/cookie_list
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5.

COOKIES SOM ANVÄNDS PÅ ÖPPNA HEMSIDAN
Du kan använda den Öppna Hemsidan (utan att vara inloggad på verktyget) även om du
stänger av cookies. Detta kan dock leda till att vissa funktioner eventuellt inte fungerar.
Namn
på
Cookie
Se
länkar.

Syfte

På den Öppna Hemsidan används inbyggda
videoklipp från Vimeo. När du besöker en
hemsida med en Vimeo-video, eller använder
andra Vimeo-tjänster, kan Vimeo och/eller
andra tredje parter lagra cookies, inklusive
spårningscookies, på din enhet.

Lagringsperiod

Cookies
från
tredje
part

Se länkar.

Ja

Två år.

Ja.

För mer information, besök:
https://vimeo.com/cookie_policy
https://vimeo.com/cookie_list
_ga

Används av Google Analytics för att särskilja
användare.

(Google
Analytics)
_gat

Används av Google Analytics för att begränsa
frekvens på förfrågningar (throttle request rate).

Tio minuter.

Ja.
(Google
Analytics)

Se
länkar.

Den Öppna Hemsidan använder Google
AdWords tracking.

Se länkar.

Ja

Se länkar.

Ja

Se länkar.

Ja

Du kan läsa mer om cookies som används av
AdWords i sektionsen ’Advertising’ här:

Se
länkar.

https://www.google.com/policies/technologies/ty
pes/
Den Öppna Hemsidan använder bid theatre
tracking.
Du kan läsa mer om cookies som används av
bid theatre här:

Facebo
okpixeln

https://www.bidtheatre.com/privacy-policy/
Den Öppna Hemsidan använder
Facebookpixeln, vilket tillåter Facebook att
samla in data om vilka sidor du besökt på
Öppna Hemsidan om du har ett Facebookkonto. Facebook registrerar dock inte vilka
uppgifter du fyller i. Facebook kan använda
dessa data för att delge oss anonymiserad
användarstatistik (vi kommer inte kunna
identifiera dig men använder informationen för
att förbättra vår förståelse av användandet av
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Öppna Hemsidan) och för sina egna syften i
enlighet med dina egna Facebook-inställningar
(se länkar nedan) och deras policy. Notera att
Facebookpixeln inte har åtkomst till din aktivitet
då du väl loggat in på Verktyget. Det betyder att
Facebook inte kommer kunna samla in några
data överhuvudtaget då du är inloggad på
Livsstilsverktyget.
För mer information, vänligen se:
https://www.facebook.com/business/help/65129
4705016616
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/ads/settings

För allmän information om cookies, se även http://www.youronlinechoices.eu/
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