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
En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och lagras i användarens webbläsare.
Informationen i en cookie gör det möjligt att anpassa en webbplats och att följa en användares surfande
på webbplatser.
Bona använder cookies för att underlätta användarens användning av Bonas webbplats (som
förekommer i olika versioner i olika länder) och för att få veta vilken information som intresserar
användaren. Den information som Bona erhåller kommer enbart användas av Bona, eller dess
dotterbolag, och inte lämnas ut till tredje part.
De cookies vi använder hjälper språkhanteraren i vårt CMS
(innehållshanteringssystem) att identifiera vilket land användaren bor i så att sidan visas på rätt språk,
känna igen återkommande användare och att samla in statistik för användare och trafik på vår
webbplats. Vi använder även en så kallad “Third-party cookie” för att samla information om hur
användarna använder vår webplats samt för optimering av annonsering.
Vår webbsida använder sig av så kallad retargeting-teknik i form av tjänsten Website Custom Audience
inom det sociala nätverket Facebook, som drivs av företaget Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo
Alto, CA 94304, USA ("Facebook"), och detta möjliggör för våra webbside-besökare, som redan är
intresserade av att handla våra produkter i vår e-butik och som är Facebook-medlemmar, att se relevant
reklam och få erbjudanden via vårt nätverk på Facebook. Härtill kommer att det på vår webbsida även
finns såkallade Facebook retargeting-pixels inflätade, vilka gör det möjligt för Facebook att upptäcka
besökare, som använder sig av pseudonym på Facebook, och att använda dessa data för att skapa våra
Facebook-annonser på Facebook. Personuppgifter kommer inte att utvinnas eller lagras, och man kan
inte identifiera någon på Facebook genom att koppla samman dessa data via tjänsten Retargeting-Pixel
med användardata, som Facebook har lagrat. Närmare information om dataskydd och vilka
inställningsmöjligheterna är finns på: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads och
https://www.facebook.com/about/privacy/.
Detaljerade uppgifter om de cookies vi använder, dess syfte, den information som lagras, till vilket
domännamn de hör och hur länge informationen lagras finner du på denna länk:

https://www.bona.com/Global/Countries/Sweden/PDFs/Cookies%20on%20the%20Website,%20SE.pdf
Förhindra att cookies lagras
1) Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men det kan innebära att dina personliga
inställningar återställs och att du kan behöva uppdatera dina preferenser hos oss vid ditt nästa besök på
vår webbplats.
2) Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare till att inte tillåta cookies attlagras 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.

