SWETCH AB cookiepolicy
1. Webbplatsen www.swetch.se (hädanefter “webbplatsen”) samlar in uppgifter om
webbplatsens besökare, vilket gör det möjligt för webbplatsoperatören att utvärdera
hur användbar webbplatsen är och hur den kan förbättras.
2. Den personuppgiftsansvarige som samlar in uppgifter om webbplatsens besökare är
SWETCH AB, org.nr 559211-6585 (hädanefter “den personuppgiftsansvarige”).
3. Den personuppgiftsansvariges faktiska säte: Stockholm, Klarabergsgatan 29-1. st., epost: swetch@swetch.se, telefon: +46 702507391, +371 20399467, +371 2608941.
4. Den personuppgiftsansvarige förbättrar ständigt webbplatsen för att förbättra dess
prestanda, så den personuppgiftsansvarige behöver veta vilken information som är
viktig för webbplatsens besökare, hur ofta de besöker den, vilka enheter och
webbläsare de använder, vilken region de kommer från och vilket innehåll de gillar att
läsa.
5. Den personuppgiftsansvarige använder Google Analytics för att analysera hur
besökare använder webbplatsen. Du kan lära dig mer om grundprinciperna för Google
Analytics på Googles webbplats. Den personuppgiftsansvarige använder de insamlade
uppgifterna enligt sina egna juridiska intressen för att förbättra förståelsen för
besökarnas behov på webbplatsen och förbättra tillgängligheten för den information
som publiceras av den personuppgiftsansvarige.
6. Servern som är värd för webbplatsen kan registrera förfrågningar som skickats av
besökaren (använd enhet, webbläsare, IP-adress, datum och tid för åtkomsten). De
uppgifter som det hänvisas till i denna punkt används för tekniska ändamål: för att
säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och för att undersöka möjliga
säkerhetsincidenter. Grunden för att samla in de uppgifter som avses i denna punkt är
den personuppgiftsansvariges juridiska intresse av att säkerställa webbplatsens
tekniska tillgänglighet och integritet.
7. Cookies är små filer som webbplatsen lagrar på besökarens dator varje gång
besökaren besöker webbplatsen, i den storlek som anges i besökarens
webbläsarinställningar. Enskilda cookies används för att välja och tillämpa den
information och de annonser som erbjuds besökaren utefter innehållet som besökaren
har sett tidigare, vilket gör användningen av webbplatsen enkel, bekväm och
personlig för besökaren. Ytterligare information om cookies, liksom deras radering
och hantering, finns på www.aboutcookies.org.
8. Webbplatsen använder cookies för att samla in användarens IP-adress och
webbläsarinformation och för att spara besökarens val på webbplatsen. Cookies
tillåter den personuppgiftsansvarige att spåra webbplatsens trafik och interaktionen
mellan användare och webbplatsen, vilket den personuppgiftsansvarige använder för
att analysera besökarnas beteende och förbättra webbplatsen. Den rättsliga grunden
för användning av cookies är den personuppgiftsansvariges legitima intresse av att
säkerställa webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet och integritet.
9. Besökaren kan styra och/eller radera cookies efter eget val. Mer information om
denna process finns på www.aboutcookies.org. Besökaren kan radera alla cookies på
sin dator, och de flesta webbläsare kan ställas in för att blockera infogning av cookies
på datorn. Besökaren kan välja bort cookies i webbläsarens meny eller på
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. För att ändra nödvändiga inställningar
måste besökaren bekanta sig med reglerna i sin webbläsare. Om cookies blockeras
måste besökaren justera inställningarna manuellt varje gång de besöker webbplatsen,
och vissa tjänster och funktioner kan sluta fungera.

10. Statistik om webbplatsens besökare finns endast tillgänglig för den
personuppgiftsansvariges anställda som är ansvariga för analysen av sådan
information.
11. Om inte annat anges lagras cookies tills de avsedda ändamålen är uppfyllda och sedan
raderas de.
12. Om den personuppgiftsansvariges webbplats erbjuder ett forum- eller
kommentaralternativ lagras IP-adressen och de uppgifter som besökaren
tillhandahåller på webbplatsen. Cookies som innehåller denna information kan lagras
i ett år för din bekvämlighet så att du inte behöver skriva in dem varje gång.
13. Den personuppgiftsansvarige bekräftar att cookies och statistisk information kommer
att samlas in, bearbetas och lagras i enlighet med kraven i EU:s lagstiftning, inklusive
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd av personuppgifter.
14. Den personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som
helst. Webbplatsens besökare är skyldig att självständigt kontrollera innehållet på
webbplatsen för att bekanta sig med ändringarna i reglerna.

