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Hjälper dig när du ska köpa, sälja eller byta bostad
Cookies
http://www.boupplysningen.se
Genom användande av cookies på Boupplysningen kan vi skapa en mer användarvänlig hemsida. Det
underlättar för dig som besökare då hemsidan visar den mest relevanta informationen för dig och det
underlättar även för oss då vi kan samla statistik och ständigt förbättra Boupplysningen. Du kan inaktivera
cookies i din webbläsare om du inte vill att cookies ska användas. Har du inte valt att stänga av
användandet av cookies innebär det att du tillåter Boupplysningen att använda sig av cookies.

En cookie samlar in viss information
En cookie består av en liten textfil som skickas från en hemsida du besökt och som därefter lagras i den
webbläsare du använder dig av. Filen innehåller information som till exempel visar om du återkommer till
Boupplysningen eller någon annan hemsida. Filen kan även innehålla preferenser du angett på hemsidan,
exempelvis språkinställningar. Genom att detta lagras som en cookie i din webbläsare slipper du ange
språkinställningar på nytt om du skulle besöka hemsidan igen.

Det finns två olika sorters cookies
Cookies är ett samlingsnamn för denna typ av lagrad information. Det finns två olika sorters cookies;
permanenta och temporära. Temporära cookies kallas även för sessionscookies.

Temporära cookies / sessionscookies är kortvariga
En temporär cookie sparas endast så länge som besökaren är inne på exempelvis Boupplysningen. Så
fort besökaren stänger webbläsaren eller går till en annan hemsida försvinner temporära cookies. Det
innebär alltså att de endast lagras tillfälligt medan du besöker en hemsida.

Permanenta cookies lagras längre
Permanenta cookies sparas längre i din webbläsare. Om du som besökare återkommer till
Boupplysningen kommer hemsidan läsa av information från den permanenta cookien. En permanent
cookies lagras tills dess att den upphör att gälla, andra permanenta cookies skriver över den eller då
cache-minnet töms på i den webbläsare den permanenta cookien är lagrad. Information från permanenta
cookies som används av Boupplysningen används bland annat för att samla information om hur besökare
använder hemsidan samt för att upptäcka problem som behöver åtgärdas.

Varför Boupplysningen använder cookies
Boupplysningen använder cookies för att kunna förbättra användarupplevelsen för dig som besökare. Det
kan exempelvis vara till nytta för att snabbt åtgärda problem på hemsidan och för att det mest relevanta
innehållet ska visas för dig som besökare. Exempel på varför Boupplysningen använder cookies är:
För att kunna förbättra hur besökare kan navigera och röra sig på hemsidan.
För att känna igen en besökares tidigare valda preferenser på hemsidan. Detta gör att hemsidan
blir enklare att använda för dig som besökare.
För att kunna förbättra Boupplysningen baserat på hur besökarna använder hemsidan.
För att kunna identifiera målgrupper och genom detta rikta reklam mot dessa grupper.
För att reklam som inte är relevant för en viss besökare ska kunna undvikas.
För att kunna samla statistik om hur många som använder hemsidan samt se trafik över specifika
tidsperioder.
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Det går aldrig att identifiera en unik person via användande av cookies. Den information som däremot kan
lagras genom cookies är bland annat:
Vilken webbläsare som en användare har använt sig av för att besöka Boupplysningen
Inställningar och preferenser som en besökare angett under ett tidigare besök
Uppgifter om en besökare har navigerat på hemsidan
Uppgifter om vilka annonser som visats under besöket samt vilket av detta innehåll som besökaren
har tagit del av
Bortsett från cookies från Boupplysningen kan även cookies från leverantörer komma att
användas. Detta för att få mer relevant information gällande trafik och kunna förbättra funktioner
och annonser på Boupplysningen

Ska man tillåta eller inte tillåta användande av cookies?
Det är fördelaktigt att tillåta lagring av cookies för att ditt besök på Boupplysningen ska bli så
användarvänligt som möjligt. Du kan dock alltid välja själv om du vill tillåta användande av cookies eller
inte. Om den enhet du surfar på är inställd på att tillåta cookies kommer det att användas vilket innebär att
du samtycker med att cookies får lagras.
Vill du inte tillåta användande cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Det finns tre olika
alternativ för användande av cookies:
Cookies som används av exempelvis Boupplysningen lagras automatiskt i din webbläsare
Varje gång en hemsida vill lagra cookies kommer du behöva godkänna detta genom att besvara
en fråga angående om du tillåter användande av cookies.
Cookies kommer aldrig att sparas i din webbläsare
För att ändra inställningar för användande av cookies går du till inställningar i din webbläsare. Om du
använder dig av olika webbläsare på olika enheter måste du ändra inställningarna i varje separat
enhet/webbläsare. Det är fullt möjligt att använda Boupplysningen trots att du inte tillåter användande av
cookies. Detta kan dock resultera i en sämre användarupplevelse av webbplatsen.
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