Så här använder Bona cookies
Besökarna på bona.com är väldigt viktiga för oss. Här förklarar vi hur vi använder
cookies och hur vi skyddar användarens integritet. Om du har frågor om cookies
och hur det fungerar kontakta oss gärna på webmaster@bona.com

Användning av cookies
Bona är ett internationellt företag med dotterbolag i många länder. Vi använder
cookies för att underlätta användningen av vår webbplats, som har flera versioner
beroende på vilket land avändaren bor i.
En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och lagras i din
webbläsare. Cookien hjälper språkhanteraren i vårt CMS
(innehållshanteringssystem) att identifiera vilket land användaren bor i så att sidan
visas på rätt språk.
Vi använder statistik för användare och trafik på vår webplats. Statistiken
innehåller aldrig någon form av personlig information. Allt är anonymt. IP-adresser
lagras inte i vår databas och därför kan information från dig aldrig kopplas till din
identitet.

Bona använder cookies för att
• Låta systemet känna igen återkommande användare och anpassa tjänsterna.
• Göra det lättare för dig att navigera på sidan.
• Beräkna och rapportera antalet besökare och trafiken på sidan.

Förhindra att cookies lagras
1) Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men det kan innebära
att dina personliga inställningar återställs.
2) Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare till att inte tillåta cookies att
lagras på din hårddisk. Detta försämrar funktionaliteten och på vissa webbplatser
kan det förhindra åtkomst till medlemssidor och tillgängligheten till visst innehåll
och funktioner.
3) Du kan ladda ner en tom cookie ("opt-out cookie") så att cookien hos vår
partner EpiServer inte kan sparas.
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