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Cookiepolicy
Vad är cookies?
Cookies (kakor) är små textfiler som innehåller en rad tecken som kan placeras på
din dator eller mobilenhet som unikt identifierar din webbläsare eller enhet.
Vad används cookies för?
Cookies tillåter en webbplats eller tjänster att veta om din dator eller enhet har
besökt den webbplatsen eller tjänsten innan. Cookies kan sedan användas för att
förstå hur webbplatsen eller tjänsten används, hjälper dig att navigera effektivt
mellan sidorna, hjälpa till att komma ihåg dina inställningar och förbättra din
webbläsarupplevelse i allmänhet. Cookies kan också bidra till att marknadsföring du
ser online är mer relevant för dig och dina intressen.
Vilka typer av cookies finns det?
Det finns generellt fyra kategorier av cookies: "Strängt Nödvändigt", "Prestanda",
"Funktionalitet" och "Målriktning." nameisp.com använder rutinmässigt alla fyra
kategorier av cookies på Tjänsten. Du kan läsa mer om varje cookie kategori nedan.
● Strängt nödvändiga cookies. Dessa cookies är viktiga, eftersom de gör
att du kan flytta runt tjänsten och använda dess funktioner, till exempel
att komma till inloggade eller säkra områden.
● Prestanda. Dessa cookies samlar in information om hur du har använt
Tjänsten, till exempel information om det unika användarnamnet du har
angett, så att mindre belastning läggs på vår backend-infrastruktur.
Dessa cookies kan också användas för att vi ska kunna veta att du har
loggat in så att vi kan betjäna dig färskare innehåll än en användare
som aldrig har loggat in. Vi använder även cookies för att spåra
sammanlagd tjänsteanvändning och experimentera med nya funktioner
och ändringar på tjänsten. Informationen som samlas in används för att
förbättra hur tjänsten fungerar.
● Funktionalitet. Dessa cookies tillåter oss att komma ihåg hur du är
inloggad, oavsett om du valde att inte längre se annonser, oavsett om
du gjorde en redigering till en artikel om tjänsten när du loggade ut, när
du loggade in eller ut, tjänstens tillstånd eller historiska verktyg du har
använt. Dessa cookies tillåter oss också att skräddarsy tjänsten för att
tillhandahålla förbättrade funktioner och innehåll för dig och komma
ihåg hur du har anpassat tjänsten på andra sätt. Informationen som
dessa cookies samlar in kan vara anonyma, och de används inte för att
spåra din surfaktivitet på andra webbplatser eller tjänster.
● Målriktning. Våra annonspartners eller andra tredjepartspartners kan
använda dessa typer av cookies för att leverera annonser som är
relevanta för dina intressen. Dessa cookies kan komma ihåg att din
enhet har besökt en webbplats eller tjänst och kan också spåra
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enhetens surfaktivitet på andra webbplatser eller tjänster än
nameisp.com. Denna information kan delas med organisationer utanför
nameisp.com, till exempel annonsörer och / eller annonseringsnät för
att leverera annonseringen, och för att hjälpa till att mäta effektiviteten
hos en reklamkampanj eller andra affärspartners för att tillhandahålla
sammanlagd statistik och sammanlagd tjänstekontroll.
Hur länge kommer cookies kvar på min enhet?
Hur länge en cookie kommer att vara kvar på din dator eller mobilenhet beror på om
det är en "persistent" eller "session" cookie. Sessionskakor kommer bara att vara
kvar på din enhet tills du slutar surfa. Persistenta cookies stannar kvar på din dator
eller mobilenhet tills de upphör eller raderas.
Första och tredje part cookies
Cookies från första parten är cookies som tillhör nameisp.com, cookies från tredje
part är cookies som en annan part placerar på din enhet via vår tjänst. Cookies från
tredje part kan placeras på din enhet av någon som tillhandahåller en tjänst för
nameisp.com, till exempel för att hjälpa oss att förstå hur vår tjänst används. Cookies
från tredje part kan också placeras på din enhet av våra affärspartners, så att de kan
använda dem för att annonsera produkter och tjänster till dig på andra håll på
Internet.
Hur man kontrollerar och raderar cookies
Om du vill radera cookies kan du rensa webbläsarens cookies. Om du vill inaktivera
din webbläsare från att ta emot cookies kan du inaktivera cookies i din webbläsare.
Observera att om du ställer in webbläsaren för att inaktivera cookies kan det hända
att du inte kan komma åt vissa delar av vår service och andra delar av vår tjänst
kanske inte fungerar korrekt. Du kan läsa mer information om cookie-inställningar på
tredjeparts informationssidor, till exempel www.allaboutcookies.org.

