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Senior Partners Management AB användning av cookies 

Cookies & liknande tekniker 

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade "cookies") för att 
förbättra din upplevelse på vår webbplats.  

Vad är cookies? 

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår webserver och 
sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:  

 Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app. 

 Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut. 

 Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker. 

 Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida. 

 Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.  

Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som 
liknar cookies och web beacons.  

Varför använder vi cookies? 

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster 
behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig.  

Hur kan du kontrollera användandet av cookies? 

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och 
omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om 
hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast 
acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.  

Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.  

Kontakta oss 

Har du frågor kring dataskydd eller cookies är du välkommen att kontakta oss på: 
info@seniorpartners.se. 

Denna cookiepolicy uppdaterades senast 21 maj 2018.  

  

 

 

 

 

 


