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Cookiepolicy Bonliva AB 

Version [2023-03-30] 
 

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. 

3. Första part- och tredjepartcookies  

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 
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dator när vi visar videoklipp från youtube.com eller när vi visar inlägg från 

facebook.com. 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. 

4. Vi använder följande typer av cookies på vår hemsida    

4.1 Nödvändiga cookies    

Dessa cookies är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och kan inte 

stängas av. De används för att hantera säkerhet, sessionshantering och uppfylla 

lagkrav, som att få ditt samtycke till användning av cookies.      

4.2 Prestandacookies    

Dessa cookies samlar in information om hur besökare använder hemsidan, till 

exempel vilka sidor som besöks oftast och om de får felmeddelanden. 

Informationen som samlas in används för att förbättra webbplatsens 

funktionalitet och användarupplevelse.      

4.3 Funktionscookies   

Dessa cookies tillåter hemsidan att komma ihåg val du gör, som ditt 

användarnamn, språk eller region, och ger förbättrade och mer personliga 

funktioner.      

4.4 Marknadsföringscookies    

Dessa cookies används för att visa relevanta annonser för dig och dina intressen. 

De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons och för att 

mäta effektiviteten av annonseringskampanjer.   
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