INFORMATION OM COOKIES PÅ LINDAHL.SE
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ALLMÄNT OM COOKIES

Genom att använda denna webbplats accepterar och godkänner du att Advokatfirman
Lindahl sparar cookies (kakor) på din dator, telefon eller surfplatta. Advokatfirman
Lindahl använder cookies och liknande teknik på vår webbplats www.lindahl.se för att
förbättra din upplevelse och förenkla och anpassa våra tjänster.
Nedan förklarar vi närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande
våra cookies, så att du kan bedöma om du vill samtycka till cookies eller inte. Vissa
cookies är nödvändiga för avgörande funktionalitet på vår webbplats, och dessa kräver
inte samtycke. Se mer om vilka cookies som kräver samtycke och vad som i övrigt gäller
för cookies och liknande teknik på Post- och telestyrelsens webbplats:
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/20-upplys-hur-juridisk-information-och-kakor-hanteras/
Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, 6 kap 18 § reglerar användningen av
cookies. I de fall då Advokatfirman Lindahl behandlar personuppgifter, exempelvis IPadress, genom användandet av cookies, blir också dataskyddslagstiftningen tillämplig. I
dagsläget anonymiseras IP adressen innan Advokatfirman Lindahl får tillgång till
uppgifterna. Ändringar av informationshanteringen anslås genom att du som besökare
åter får godkänna Advokatfirman Lindahls cookie-policy.
Advokatfirman Lindahl behandlar personuppgifter i andra avseenden när du besöker vår
hemsida. Utöver denna cookie policy hänvisas till vår information om behandling av
personuppgifter: https://www.lindahl.se/se/kampanjer/legal/behandling-avpersonuppgifter-privacy-notice/
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VAD ÄR COOKIES?

Cookies är textfiler med information som hämtas eller lagras på användarens dator eller
på annan enhet som används för besök på vår webbplats. Dessa placeras ut av
Advokatfirman Lindahl eller av någon av våra samarbetspartners och sparas på din
enhet. Cookies används för att få webbplatser att fungera mer effektivt eller för att ge
information till oss om hur webbplatsen används.
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VILKA TYPER AV COOKIES ANVÄNDER ADVOKATFIRMAN LINDAHL?

Vi använder oss av olika cookies:
−

Sessionscookies är tillfälliga cookies som raderas när du stänger din
webbläsare eller app. Vi använder oss av sessionscookies bland annat
för att fastställa vilket språk du som användare valt.

−

Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort
dem eller de går ut. Hur länge en varaktig cookie lagras beror på den
specifika cookiens livstid och på dina inställningar i webbläsaren.

−

Förstapartscookies är cookies satta av oss på webbplatsen du besöker.

−

Tredjepartscookies är cookies som är satta av någon annan än oss.
Sådana cookies kan användas av tredje part för att kartlägga dina
surfmönster mellan olika webbplatser eller se din webbhistorik, till
exempel för att föra statistik.
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VARFÖR ANVÄNDER VI COOKIES?

Advokatfirman Lindahl använder cookies i flera syften. De cookies vi använder förbättrar
normalt sett din användning av hemsidan. Några av funktionerna behöver cookies för att
fungera medan andra endast förbättrar användarupplevelsen.
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−

Nödvändiga cookies behövs för att kunna erbjuda våra grundläggande
tjänster, exempelvis om du vill använda dig av funktionen för att ladda
upp en arbetsansökan hos oss.

−

Analyscookies tillhandahåller övergripande information avseende din
användning av våra tjänster. Dessa cookies använder vi för att förbättra
användarupplevelsen när du besöker vår webbplats.

−

Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar som du gör
såsom språkval eller om vi ska kunna spara uppgifter i ifyllda formulär.
Syftet med dessa cookies är att göra det så smidigt som möjligt att
använda vår webbplats.

−

Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom
att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skydda din data. Dessa
cookies är en viktig del av våra tjänster.

TABELL ÖVER DE COOKIES SOM ANVÄNDS PÅ ADVOKATFIRMAN
LINDAHLS WEBBPLATS

TILLHÖR

COOKIE

LIVSLÄNGD

ANVÄNDNING

www.lindahl.se

_ga

Två år

www.lindahl.se

_gid

24 timmar

www.lindahl.se

_gat

1 minut

www.lindahl.se

lindahlcookie

Ett år

Cookie som verifierar besökarens
samtycke att lagra cookies.

www.workbuster.se

PHPSESSID,
wb_lindahl_doma
in,
wb_ref_general_li
ndahl

7 dagar

www.youtube.com

APSID, CONSENT,
HSID, LOGIN_INFO,
PREF, SAPISID, SID,
SSID

Två år

Dessa cookies är placerade av
Workbuster, som är Advokatfirman
Lindahls rekryteringverktyg. Den används
för att hålla ihop sessioner när du söker
jobb hos Advokatfirman Lindahl.
Advokatfirman Lindahl hänvisar till deras
hemsida för mer information om dessa
cookies.
Denna cookie är placerad av Youtube.
Advokatfirman Lindahl hänvisar till deras
hemsida för mer information om dessa
cookies.

Anonymiserad statistik relaterat till
analysverktyget Google Analytics för att
förbättra våra tjänster. Läs mer här >>

Notera att lagringstiden börjar räknas på nytt vid varje återkommande besök. Undantag
gäller för lindahlcookie som gäller i 1 år från det att samtycke ges.
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HANTERA ANVÄNDNINGEN AV COOKIES?

Du kan ändra inställningarna för användningen av cookies i din webbläsare och alltid
radera tidigare placerade cookies från din webbläsare. De flesta webbläsare har en
standardinställning som automatiskt accepterar användningen av cookies, men du kan
ändra inställningarna så att inga cookies lagras på din enhet. Då stängs alla cookies av.
Vidare kan du till exempel välja att ställa in din webbläsare så att du ska få information
varje gång en webbplats begär att få lagra cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer
information.
•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Det kan vara bra att veta att delar av funktionaliteten på vår webbplats kan påverkas om
du ändrar inställningen för cookies, exempelvis om du blockerar eller raderar cookies.
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DINA RÄTTIGHETER

Om vi behandlar dina personuppgifter i och med vår användning av cookies, såsom
uppgifter om din IP-adress, har du som användare vissa rättigheter. Du kan exempelvis
begära att få ut information om vilka personuppgifter vi behandlar. Om du anser att vi
behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du även rätt att klaga hos
Datainspektionen. Se mer om dina rättigheter avseende behandling av personuppgifter
här: https://www.lindahl.se/se/kampanjer/legal/behandling-av-personuppgifter-privacynotice/
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ÄNDRINGAR I VÅR COOKIEPOLICY

Advokatfirman Lindahl kan komma att ändra innehållet i denna policy. Ändringar anslås
genom att policyn uppdateras på vår hemsida.
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