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När du besöker eller interagerar med våra webbplatser, tjänster, program, verktyg och meddelandefunktioner kan vi eller våra godkända
tjänsteleverantörer komma att använda cookies, webb-beacons och andra liknande tekniker för att lagra information så att du får en snabbare och
tryggare upplevelse samt i reklamsyfte.

Den här sidan är avsedd för att hjälpa dig att förstå mer om dessa tekniker och vår användning av dem på våra webbplatser och i våra tjänster,
program och verktyg. Nedan följer en sammanfattning av några viktiga saker du bör veta om vår användning av sådan teknik. Du kan granska
innehållet i stycket om användarcookies nedan.

Våra cookies och liknande tekniker har olika funktioner. De behövs antingen för att våra tjänster ska fungera eller för att vi ska kunna förbättra vår
prestanda, ge dig extra funktioner eller visa dig relevanta och riktade annonser. Vi använder cookies och liknande tekniker som bara stannar kvar på
din enhet så länge webbläsaren är aktiv (sessionscookies) samt cookies och liknande tekniker som stannar kvar på din enhet under en längre tid
(beständiga cookies). Du får gärna blockera, ta bort eller inaktivera dessa cookies om du kan göra det på enheten. Du kan hantera cookies och
inställningar för cookies i webbläsaren eller enhetsinställningarna.

I tillämpliga fall har vi vidtagit säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till våra cookies och liknande tekniker. En unik identifierare
garanterar att endast vi och/eller våra godkända tjänsteleverantörer har åtkomst till cookiedata.

Tjänsteleverantörer är företag som hjälper oss med olika aspekter av vår verksamhet, till exempel åtgärder på webbplatsen, tjänster, program,
reklam och verktyg. Vi använder vissa godkända tjänsteleverantörer som ger oss hjälp att visa relevanta annonser för dig i våra tjänster och på
andra platser på internet. Dessa tjänsteleverantörer kan också placera cookies på din enhet via våra tjänster (tredjepartscookies). De kan även
samla in information som hjälper dem att identifiera din enhet, till exempel ip-adress eller andra unika identifierare eller enhetsidentifierare.

 

Vad är cookies, webb-beacons och liknande tekniker?
Som de flesta webbplatser använder vi tekniker som i grund och botten är små datafiler som placeras på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller
andra enheter ("enheterna") och som gör det möjligt för oss att hämta viss information när du besöker eller interagerar med våra webbplatser,
tjänster, program, meddelandetjänster och verktyg.

De specifika namnen på och typerna av cookies, webb-beacons och andra liknande tekniker vi använder kan emellanåt komma att ändras. För att
hjälpa dig att bättre förstå policyn och vår användning av sådana tekniker tillhandahåller vi följande terminologi och definitioner.

Cookies – Små textfiler (består vanligtvis av bokstäver och siffror) som placeras i minnet på din webbläsare eller enhet när du besöker en
webbplats eller läser ett meddelande. Cookies tillåter en webbplats att känna igen en viss enhet eller webbläsare. Det finns flera typer av cookies:

Sessionscookies löper ut i slutet av din webbläsarsession och tillåter oss att länka dina handlingar under den aktuella webbläsarsessionen.

Beständiga cookies lagras på din enhet mellan webbläsarsessioner. Det tillåter oss att komma ihåg dina inställningar eller åtgärder på flera
platser.

Förstapartscookies används av webbplatsen du besöker.

Tredjepartscookies används av en tredjepartswebbplats separat från webbplatsen du besöker.

Cookies kan inaktiveras eller tas bort av verktyg som finns i de flesta kommersiella webbläsare. Inställningarna för varje webbläsare måste ställas in
separat och olika webbläsare har olika funktioner och alternativ.

Webb-beacons – Små grafiska bilder (även kända som "pixeltaggar" eller "clear GIFs") som kan finnas på våra webbplatser och i våra tjänster,
program, meddelandetjänster och verktyg. De identifierar vanligtvis våra användare och användarnas beteende i samverkan med cookies.

Liknande tekniker – Tekniker som lagrar information i din webbläsare eller enhet och använder lokalt delade objekt eller lokal lagring, t.ex. flash-
cookies, HTML 5-cookies och andra webbprogram. Dessa tekniker kan fungera i alla webbläsare, men kan i vissa fall kanske inte hanteras fullt ut via
webbläsaren. I så fall måste du hantera dem direkt via installerade program eller enheten. Vi använder inte dessa tekniker för att lagra information i
syfte att rikta reklam till dig på eller utanför våra webbplatser.

Vi kan komma att använda termerna ”cookies” eller ”liknande tekniker” utan åtskillnad i våra policyer när vi syftar på all teknik som vi kan använda
för att lagra data i din webbläsare eller som inhämtar information eller hjälper oss att identifiera dig på det sätt som beskrivs ovan.

 

Ditt val och vår användning av cookies, webb-beacons och
liknande tekniker
Vi erbjuder vissa webbplatsfunktioner, tjänster, program och verktyg som endast är tillgängliga med hjälp av dessa tekniker. Du har alltid möjlighet
att blockera, ta bort eller inaktivera dessa tekniker, om det går att göra det i webbläsaren eller det installerade programmet eller på enheten. Om du
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nekar cookies eller andra liknande tekniker är det emellertid möjligt att du inte kan utnyttja vissa webbplatsfunktioner, tjänster, program eller verktyg.
Du kan också behöva ange ditt lösenord oftare under en webbläsarsession. Mer information om hur du blockerar, tar bort eller inaktiverar dessa
tekniker finns i webbläsaren eller enhetsinställningarna.

Vanligtvis tillåter dessa tekniker att våra webbplatser, tjänster, program och verktyg lagrar relevant information i din webbläsare eller enhet och
senare läser informationen för att identifiera dig för våra servrar och interna system. I förekommande fall skyddar vi våra cookies och andra
liknande tekniker så att bara vi och/eller våra godkända tjänsteleverantörer kan tolka dem genom att tilldela dem en unik identifierare som är avsedd
för tolkning endast av oss. Vi lagrar inte dina personuppgifter i våra cookies eller andra liknande tekniker.

Alla personuppgifter som vi samlar in och lagrar via dessa tekniker får du först ett meddelande om och måste samtycka till. Vi får ditt samtycka
genom att ge dig insyn i användningen av teknikerna och möjlighet att välja om du vill inaktivera de tekniker som nämns ovan.

Vår användning av sådana tekniker kan delas in följande allmänna kategorier:

1. Nödvändigt för driften. Vi kan komma att använda cookies, webb-beacons och andra liknande tekniker som är nödvändiga för driften av våra
webbplatser, tjänster, program och verktyg. Det inkluderar tekniker som gör att du får tillgång till våra webbplatser, tjänster, program och
verktyg, som behövs för att identifiera ovanligt beteende på webbplatsen, förhindra bedrägliga aktiviteter och förbättra säkerheten; eller som
gör att du kan använda våra funktioner såsom kundvagnar, sparade sökningar eller liknande funktioner;

2. Prestandarelaterat. Vi kan komma att använda cookies, webb-beacons eller andra liknande tekniker för att bedöma prestandan på våra
webbplatser, program, tjänster och verktyg. De kan också komma att användas som del av våra analysmetoder för att hjälpa oss att förstå
hur våra besökare använder våra webbplatser, fastställa om du har interagerat med våra meddelandetjänster, fastställa om du har visat ett
objekt eller en länk eller förbättra program, tjänster, verktyg och innehåll på webbplatser;

3. Funktionsrelaterat. Vi kan komma att använda cookies, webb-beacons eller andra liknande tekniker som gör det möjligt för oss att erbjuda dig
förbättrade funktioner vid åtkomst till eller användning av våra webbplatser, tjänster, program eller verktyg. Det kan inkludera att identifiera dig
när du loggar in på våra webbplatser eller komma ihåg dina angivna inställningar, intressen eller tidigare visade objekt, så att vi kan förbättra
presentationen av innehållet på våra webbplatser;

4. Annons- eller inriktningsrelaterat. Vi kan komma att använda förstaparts- eller tredjepartscookies och -webb-beacons för att visa innehåll,
inklusive annonser som är relevanta för dina intressen, på våra webbplatser eller tredjepartswebbplatser. Det inkluderar användning av teknik för
att förstå nyttan du har av annonserna och innehållet som visats för dig, till exempel om du har klickat på en annons.

Läs avsnittet om Annonsnätverk och utbyten som drivs av godkänd tredje part nedan om du vill välja bort användningen av reklamrelaterade
cookies och webb-beacons från tredje part. Om du väljer bort reklamrelaterade cookies och webb-beacons från tredje part såsom beskrivs nedan är
det ändå möjligt att du kan se våra annonser på tredjepartswebbplatser. Det enda som sker är att annonserna inte riktas till dig via cookies, webb-
beacons eller relaterade tekniker från tredje part.

Om du vill välja bort alla andra typer av teknik som vi använder på våra webbplatser och i våra tjänster, program eller verktyg, kan du göra det
genom att blockera, ta bort eller inaktivera dem till den grad som tillåts i din webbläsare eller enhet.

Mer information om hur du tar bort, inaktiverar eller blockerar cookies finns på AboutCookies.org.

 

Klicka på relevant länk nedan om du vill ha webbläsarspecifik information om hur du justerar cookiekonfigurationer i följande
webbläsare:

– Internet Explorer:

– Internet Explorer 5

– Internet Explorer 6  

– Internet Explorer 7

– Internet Explorer 8  

– Internet Explorer 9

– Firefox

– Chrome

– Safari

– OSX/Mac OS

– iOS

 

Användning av de här teknikerna av godkända utomstående
tjänsteleverantörer
Vi kan komma att arbeta med tredjepartsföretag, allmänt kända som tjänsteleverantörer, som med vårt tillstånd får placera cookies, webb-beacons
eller liknande tekniker för lagring av information på våra webbplatser eller i våra tjänster, program och verktyg. Dessa tjänsteleverantörer hjälper oss
att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse.

Dessa tjänsteleverantörer kan komma att använda teknikerna för att hjälpa oss att leverera vårt eget innehåll och vår reklam samt sammanställa
anonyma data från webbanalyser. Vi tillåter inte dessa tjänsteleverantörer att inhämta din personliga information från våra webbplatser eller våra
tjänster, program eller verktyg för egna syften. Dessa tjänsteleverantörer omfattas av sekretessavtal med oss samt andra rättsliga begränsningar
av deras användning eller insamling av personuppgifter. Tredjepartscookies omfattas av den tredje partens sekretesspolicy.

Med undantag för användning av sådan teknik av våra tjänsteleverantörer eller annan godkänd tredje part så tillåter vi inte tredjepartsinnehåll på
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webbplatser (t.ex. objektslistor, kommunikation mellan medlemmar, radannonser, kommentarer, recensioner etc.) innehåller eller använder cookies,
webb-beacons, lokal lagring eller liknande tekniker för spårning eller inhämtning av din personliga information. Kontakta spoof@paypal.com om du
tror att en annons eller annat tredjepartsinnehåll inhämtar personuppgifter eller använder spårningstekniker på någon av våra webbplatser.

 

Annonsnätverk och utbyten som drivs av godkänd tredje part för
intressebaserade annonser
Vi kan komma att använda tredje parter, som annonsnätverk och utbyten, för att ge dig reklam. Dessa annonsnätverk och utbytesföretag kan
komma att använda cookies, webb-beacons eller liknande tekniker från tredje part för att inhämta information om ditt besök på vår webbplats och
andra platser på internet. De kan också komma att inhämta din enhetsidentifierare, ip-adress eller din identifierare för reklam (IDFA). Informationen
som dessa tredje parter samlar in kan användas till att ge dig mer relevanta annonser på våra webbplatser eller andra platser på internet.
Tredjepartscookies omfattas av de tredje parternas sekretesspolicyer. 

Mer information om reklamrelaterade cookies från tredje part, intressebaserade annonser och hur du kan välja bort bruket hos företag som deltar i
branschens självreglering finns på de relevanta webbplatserna nedan utifrån land:

Dina val på internet

Om annonser

 

"Do Not Track"
Enligt kalifornisk lag måste vi informera dig om hur vi svarar på DNT-webbläsarsignaler (DNT står för Do Not Track, ungefär "spåra inte"). Eftersom
det för närvarande inte finns någon branschstandard eller rättslig norm för hur DNT-signaler ska kännas igen eller behandlas svarar vi inte på dem
för tillfället. Vi väntar på att sekretessgemenskapen och branschen ska bestämma när ett svar är lämpligt och i vilken form det ska ske.
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