Cookies
Vår webbplats använder cookies och enligt lagen om elektronisk kommunikation måste vi informera
dig om detta. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och på Expando Electronics AB
(www.expando.se) används cookies för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig som
användare.
Hur du stänger av cookies
Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares
inställningar. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder och du kan hitta mer
information i din webbläsares hjälpfunktion. Att stänga av cookies innebär samtidigt att många
funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera för dig.
Om integritet och cookies på denna webbplats
Expando Electronics AB lagrar ingen personlig information i cookies utan endast information som
möjliggör att alla våra tjänster ska fungera under besöket (sessionen) på vår webbplats. Vid nästa
besök skapas nya cookies med nya värden och vi använder permanenta cookies endast för att lagra
användarinställningar, ej id- eller persondata. Se även vår integritetspolicy/personuppgiftspolicy
Olika typer av cookies
Det finns två typer av cookies som används till olika saker, dessa kallas permanenta cookies och
sessionscookies.
En permanent cookie sparar en textfil på den enhet som du använder när du besöker webbplatsen.
Denna fil finns kvar även nästa gång du besöker webbplatsen och kan läsas och skrivas av samma
webbplats vid flera olika tillfällen. Ett exempel på användningsområde för en permanent cookie är att
behålla personliga inställningar på webbplatsen under en längre tid.
Sessionscookies används för att identifiera inloggade användare och ge korrekta behörigheter. En
sessionscookie skapas under ett besök till webbplatsen och sparas bara i enhetens minne så länge
som webbläsaren är igång. En sessionscookie kan exempelvis användas för att behörighetsstyra
informationen på webbplatsen och för att säkerställa att det är samma användare som gör de olika
delmomenten vid exempelvis registrering av en bostadsannons.
Vi använder också cookies från tredje part såsom Google Analytics för att förbättra
användarupplevelsen. Om du inte vill spåras av Google Analytics, på den här eller någon annan
webbplats, ladda ner Googles opt-out extension.

