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HUR LÄNGE LAGRAS DEN? LAGRING UTANFÖR 
EU/EES

Google Adwords Används för annonsering 
i Googles sökresultat, så 
att annonser för mySafety 
visas på sökresultatsidan 
när vissa sökord används. 
Det används också för att 
visa annonser från mySafety 
på andra webbplatser om 
du har besökt mySafetys 
webbplats tidigare, så kallad 
remarketing annonsering.
Vill du inte se remarketing 
annonser från mySafety 
kan du blockera cookies 
enligt instruktioner på www.
mysafety.se/cookies

Lagras i 90 dagar Ja, skyddas av Privacy 
Shield.

Google Analytics Används för insamling av 
statistik av besökarnas 
användning av webbplatsen. 
Så som besökarnas oper-
ativsystem, webbläsare, 
vilka sidor som besöks, vilka 
formulär som används och 
produkter som köps. An-
vänds med syfte att förbät-
tra besökarnas användning 
av webbplatsen.

_ga lagras i 2 år
_gid lagras I 24 timmar 

Ja, skyddas av 
Privacy Shield

Google Tag Manager Verktyg för att hantera 
script för insamling av 
statistik effektivt. Med syfte 
att förbättra besökarnas 
användning av webbplatsen. 

Ingen information lagras. Ja, skyddas av Privacy 
Shield.

HotJar Verktyg för att samla in 
information om besökares 
beteenden på webbplatsen, 
såsom skrollning, klick och 
musrörelser. Med syfte att 
förbättra besökarnas an-
vändning av webbplatsen. 
Vill du inte att ditt besök 
ska registreras av HotJar 
kan du blockera cookies 
enligt instruktioner på www.
mysafety.se/cookies eller 
opt-out här: www.hotjar.
com/opt-out

Lagras i 2 år Nej
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Facebook Persistenta cookies (datr och 
fr) används. Datr cookien för 
besökarens säkerhet genom att 
identifiera misstänksam inlogg-
ning via Facebook. fr cookie 
sätts när besökaren besöker 
facebook.com första gången 
och används sedan för att fylla 
i en användares inloggningsup-
pgifter. 
Facebook pixel trackning kod 
används även i syfte att ut-
värdera och optimera annon-
sering som mySafety gör på 
Facebook och Instagram. 

Datr och fr  lagras till dess 
att besökaren rensar sina 
cookies

Ja, skyddas av Privacy 
Shield.

Bidtheatre Används för att optimera an-
nonsering där cookien inne-
håller ett unikt ID som identi-
fierar användaren i Bidtheatre, 
och där lagras information 
som de kan tänkas samla på 
användaren om när den ser an-
nonser, klickar på dem, besöker 
sajter med retargeting-script 
osv.

Lagras i 395 dagar Nej

Quantcast Används för att spåra digital an-
nonsering, t ex att en besökare 
har klickat på en annons från 
mySafety. Genom cookien följs 
interaktion med annonsering, 
så som vilken annons som 
blev klickad på och var den var 
placerad vid klicktillfället samt 
vilken sida besökaren landade 
in på. 

Lagras i 13 månader Nej

Sizmek Används för att utvärdera och 
optimera digital annonsering 
och för att kunna visa mer 
relevant annonsinnehåll för 
besökare baserat på besökarens 
beteende och intressen på in-
ternet. Information som samlas 
in kan vara besökarens enhet, 
surfbeteende och historik, inter-
aktioner med annonsering och 
geografisk position. 

För mer information:  https://
www.sizmek.com/privacy-poli-
cy/optedout/

Lagras i 90 dagar Ja, skyddas av Privacy Shield
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Cookie Agreed Används för att avgöra om 
cookie bannern ska visas eller ej. 

cookie-agreed lagras 100 
dagar. 

Nej

AddThis Social 
Sharing

Används för att förenkla för 
besökaren att dela webbplats-
ens innehåll via sociala medier. 
Opt-out här: 

http://www.addthis.com/priva-
cy/opt-out

__atuvc lagras I 14 månader Ja, skyddas av fysiska, 
tekniska och organisatoriska 
åtgärder

DoubleClick 
Campaign 
Manager

Används för att beräkna 
besökarens ålder, kön och 
intressen. 

_dc_gtm_UA
lagras i 1 minut.

Ja, skyddas av Privacy 
Shield.

Mosaic SAM-tracking från Nordic Data 
Resources samlar in besöka-
rens geografiska positionering. 
Används i syfte att optimera 
marknadsföring baserat på 
svenska Mosiac-grupper. 
 
Opt out här: https://site.
adform.com/privacy-poli-
cy-opt-out/

Lagras i 30 dagar


