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1.

Allmänt
Denna cookiepolicy (”Policyn”) beskriver hur Bonliva AB, org. nr 556857-2886
(”vi”, ”vår” och ”oss”), med adress Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, använder oss av s.k. cookies m.m. på vår hemsida.
Det kan hända att vi emellanåt behöver uppdatera eller ändra Policyn. Den senaste versionen av Policyn hittar du alltid på vår webbplats.
Vi hoppas att Policyn besvarar dina frågor kring vår användning av cookies. Om
du har ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss
på adressen ovan eller via dataskydd@bonliva.se.

2.

Cookies
På vår hemsida använder vi oss av cookies för att förbättra ditt webbplats-sök,
våra tjänster och vår hemsida. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder oss även av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av vår hemsida och för att spara funktionella inställningar.
Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Om du inte accepterar att cookies används
kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även
ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång vår hemsida försöker placera
en cookie på din enhet. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies
raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. Om du
väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på
vissa webbsidor. Vår hemsida innehåller exempelvis videor från YouTube som
inte kan spelas om du nekar tredjepartscookies.
Det finns två typer av cookies:
1) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens enhet under en bestämd
tid;
2) en sessionscookie som tillfälligt lagras i enhetens minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
En cookie kan sättas som förstapartscookie eller tredjepartscookie. Förstapartscookie sätts av Bonliva som är ägaren av webbplatsen. Tredjepartscookies sätts av
en annan webbplats. Dessa cookies kan sparas på din dator när vi visar videoklipp
från youtube.com eller när vi visar inlägg från facebook.com.

1

Vi använder oss av följande förstapartcookies:
Namn på och typ av coo- Syfte och övrig information
kie
CatAccCookies

Permanent cookie.

3.

Gallring

Om du har accepterat cookies, an- 30 dagar.
vänds denna cookie för att du inte
ska behöva klicka i samtyckesrutan vid varje besök.

Tredjepartcookies
Cookies från tredje part eller s.k. tracking pixels kan samla in information om de
aktiviteter som en användare gör på vår hemsida över tid och på andra webbplatser.
Vår hemsida använder Google Analytics, som använder cookies och andra liknande tekniker (exempelvis tracking pixels) för att samla in information om anonymiserad användning av vår hemsida och rapporterar trender utan att identifiera enskilda besökare. Om du vill veta mer om Google Analytics, bland annat hur
du kan välja bort det, besök gärna https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Vi använder oss också av tredjepartsföretag för annonsering för att kunna visa dig
relevanta annonser om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig när du
använder vår hemsida och andra webbplatser. Sådana annonser är baserade på
information om hur du använder vår hemsida och andra webbplatser. För att göra
detta, kan dessa företag placera eller känna igen en unik cookie i din webbläsare
(bland annat genom att använda tracking pixels). Om du vill veta mer om denna
teknik, besök gärna www.networkadvertising.org och www.aboutads.info.
Vi använder oss av följande tredjepartcookies:

Namn på, och Syfte och övrig information
typ av, cookie

Gallring

Windows Azure, Webbplatsen använder molntjänsten Azure När webbsessför lagring av innehållet på webbplatsen. ionen avslutas.
ARRAffinity
Tjänsten kräver att denna cookie används.
Denna cookie används i syfte att förhöja anSession cookie.
vändarupplevelsen genom att ge snabbare
presentation av sidinnehållet för dig som
användare. Data som lagras av kakan: Ingen
personlig information, endast information
om din dator och din webbläsare.
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Youtube.com

Vår hemsida innehåller även filmer från 2 år.
Youtube LLC. Det krävs att man är ansluten
T.ex. APISID,
till Youtubes servrar i USA för att ta del av
CONSENT, DSID, videon.
DV, HSID, LOGIN_INFO, NID, Vänligen se Googles sekretesspolicy som
OGPC, OTZ,
även gäller för YouTube för ytterligare inPREF, SAPISID,
formation https://policies.google.com/priSID, SIDCC,
vacy?gl=se
SSID, YSC, _ga,
och id.
Permanent cookie
Facebook.com
Bonliva tillåter cookies från Facebook som 2 år.
tredje part. Dessa cookies används t.ex. för
T.ex. act, c.user,
att besökaren ska kunna dela länkar från
datr, fr, presence, sajten på Facebook.
sb, wd, _fbp och
xs.
Om du vill veta mer om Facebook och
eventuella ändringar, vänligen se tredjePermanent cookie partspolicy https://www.facebook.com/policies/cookies/#u_0_k
Denna cookie används för att identifiera
Intercom
9 månader.
unika användare. Cookien innehåller bara
ett unikt ID. Tas cookien bort kommer ett
nytt ID genereras.
intercom-idnr4tohql

Permanent cookie
Intercom

intercom-sessionnr4tohql

Denna cookien används för att hålla koll på 1 vecka.
ett sidbesök från en användare. Om användaren har kvar cookien kan denna se sina
tidigare konversationer i upp till 7 dagar.

Permanent cookie
Google Analytics,
_ga
Permanent
cookie.

Denna cookie skrivs vanligtvis till webbläsa- 2 år.
ren vid ditt första besök på en webbplats
från just den webbläsaren. Om cookien har
tagits bort av webbläsarens operatör och
webbläsaren därefter besöker en webbplats,
skrivs en ny _ga-cookie med ett annat unikt
ID. Denna cookie används för att fastställa
unika besökare till en webbplats och uppdateras med varje sidvisning.
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Google Analytics,
_gid
Permanent
cookie.

Google Analytics,
_gat_UA98252206-1
Permanent
cookie.
_hstc
Permanent cookie.

_hssc
Permanent cookie.

_hssrc
Session cookie.

Hubspotutk
Permanent cookie.

Denna cookie lagrar vilken typ av referens 24 timmar.
besökaren använt för att nå en webbplats,
antingen via en direkt metod, en referenslänk, en webbplatssökning eller en kampanj, såsom en annons eller en e-postlänk.
Den används för att beräkna sökmotortrafiken, annonskampanjer och sidnavigering
inom vår hemsida. Cookien uppdateras
varje gång en av sidorna på vår hemsida besöks.
Denna cookien används för att koppla ihop 1 minut.
datan med Bonliva.se och begränsar antalet
förfrågningar som kan ske per minut till
Google Analytics. Cookien innehåller en etta
eller en nolla.
Innehåller domänen, utk, initial tidsstämpel (första besök), senaste tidsstämpel
(senaste besök), aktuell tidsstämpel (detta
besök) och sessionsnummer (ökningar för
varje efterföljande session).

13 månader

Används för att avgöra om HubSpot ska
öka sessionsnumret och tidsstämplarna i
__hstc-cookien. Innehåller domänen,
viewCount (ökar varje sidvisning i en session) och tidsstämpel för sessionens start.

30 minuter

När HubSpot ändrar sessionscookien, ställs När webbsessdenna cookie också in för att avgöra om be- ionen avslutas.
sökaren har startat om sin webbläsare.
Om denna cookie inte finns när HubSpot
hanterar cookies, betraktas den som en ny
session.
Den innehåller alltid värdet "1"
Håller reda på en besökares identitet. Den
skickas till HubSpot när formuläret skickas
in och används vid deduplicering av kontakter.
Innehåller en ogenomskinlig GUID för att
representera den aktuella besökaren.

13 månader

__________________

Cookiebanner att visa för besökare på er hemsida:
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•

Vår hemsida använder cookies, från både oss och tredje part, för att vissa tjänster, till
exempel videolänkar till Youtube ska fungera. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka användandet av cookies.
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