
 

Polar Structure - Infrastructure that matters. 
 
Get in touch: info@polarstructure.se   
Visit us: Smålandsgatan 16, Stockholm SE-114 51, Sweden   
Write to us: Box 16038 103 21 Stockholm  

Cookiepolicy 

På hemsidan www.polarstructure.se använder vi cookies. Polar Structure AB vill använda 
Googles analyscookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera 
hemsidan. Du väljer om du vill samtycka till att vi placerar cookies för att göra detta och kan 
självklart återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi samlar in 
information om din enhet och om hur du använder hemsidan vilket kopplas ihop med det 
som Google känner till. När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som 
inte kräver ditt samtycke. Polar Structure AB ansvarar för placering av cookies på hemsidan 
och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in via 
cookies när du besöker www.polarstructure.se.  

 

Vad cookies är och dess användningsområde 
En cookie är en liten textfil som hemsidan du besöker begär att få spara på din dator (även 
motsvarande enhet med internetuppkoppling såsom surfplatta eller mobiltelefon omfattas). 
För mer allmän information om cookies se www.pts.se/cookies, www.aboutcookies.org 
och/eller www.allaboutcookies.org.  
 
Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På Polar Structure 
ABs hemsida använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Sessionscookies 
lagras tillfälligt när du som besökare är inne och surfar på vår hemsida, och försvinner när du 
stänger din webbläsare. Permanenta cookies lagras som en fil på datorn under en viss tid, 
tills du som besökare, eller servern som sänt dem, raderar dem.  
 
Vidare kan cookies delas upp i förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies 
sätts av innehavaren till en hemsida (i detta fall www.polarstructure.se) och 
tredjepartscookies sätts av en annan hemsida. 
 
Polar Structure AB använder Google Analytics som statistikverktyg för att få en bild av hur 
våra besökare använder hemsidan och för att utvärdera hur hemsidan kan vidareutvecklas, 
exempelvis för att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan.  
 

Cookies som används på www.polarstructure.se 
 

Namn Typ av cookie, 
uppgifter som 
samlas in och 
cookiens 
funktion 

Lagringstid Utlämning av uppgifter till 
tredje part 

Cookies som kräver ditt samtycke 
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_ga   Används av 
Google Analytics 
för att identifiera 
ett besök.  

2 år Ja, Google får tillgång till den 
information som cookien 
samlat in.  

_gid   Används av 
Google Analytics 
för att identifiera 
ett besök.  

24 timmar Ja, Google får tillgång till den 
information som cookien 
samlat in.  

_gat_gtag_[PropertyID] Används av 
Google Analytics 
för att identifiera 
om en besökare 
(webbläsare) är 
ny eller 
återkommande. 
 

1 minut Ja, Google får tillgång till den 
information som cookien 
samlat in. 
 
 

Cookies som vi inte behöver ditt samtycke för att placera  

polarstructure-
accepted-cookies 
 

Cookie som sätts 
för att vi ska veta 
om du har 
samtyckt till 
placering av 
sådana cookies 
som kräver ditt 
samtycke, så att 
du slipper störas 
av meddelandet i 
fortsättningen. 

30 dagar Nej. 

pll_language Används för att 
minnas 
språkinställningen 
som senast 
användes av 
användaren. 

1 år Nej. 

 
 

Hur du undviker cookies 
 

• När du besöker vår hemsida kan du välja att inte samtycka till att vi placerar vissa 
typer av cookies. Du kan dessutom återkalla ditt samtycke när som helst.  

• Genom inställningar i din webbläsare kan du blockera vissa cookies. I så fall nekar din 
webbläsare automatiskt lagring av dessa cookies eller informerar dig varje gång en 
hemsida (som vår) begär att få lagra en cookie.  
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• Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats på 
din webbläsare. För att du lättare ska kunna identifiera våra cookies har vi angett 
namnet på respektive cookie i tabellen ovan.  

 
Här hittar du information om hur du hanterar cookies i just din webbläsare:  
 

• Chrome (länk: https://support.google.com/...)  

• Safari (länk: https://support.apple.com/...)  

• Safari på iPhone och iPad (länk: https://support.apple.com/sv-se/HT201265) 

• Internet Explorer och Microsoft Edge (länk: https://support.microsoft.com/...) 

• Firefox (länk: https://support.mozilla.org/...)  

• Opera (länk: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/) 
 

Mer information och rätt att klaga till tillsynsmyndighet 
 
Om du vill ha mer information om cookies, tillåten cookiesanvändning eller vill klaga på vår 
användning av cookies kan du kontakta tillsynsmyndigheten för elektronisk kommunikation. 
I Sverige är Post- och telestyrelsen tillsynsmyndighet och du hittar mer information om Post- 
och telestyrelsen här. 
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