Agripro´s AB användning av cookies
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och samla in statistik om dig som besöker
webbplatsen
Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som lagras på datorn, surfplattan eller mobilen hos dig som besöker webbplatsen. Vi
använder cookies på agripro.se för att samla in besöksstatistik. Vi använder insamlad statistik för att vidareutveckla
webbplatsen och underlätta för dig som besöker webbplatsen.
Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om besökaren.
Vi använder två typer av cookies:
1. en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
2. en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida.
Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan
även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator.
Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om
detta. Stänger du av cookies förlorar du dock flera funktioner på Agripro.se
Kontakta oss
Har du frågor kring dataskydd eller cookies är du välkommen att kontakta oss på: info@agripro.se
Om Google Analytics
Agripro.se använder tjänsterna Google Analytics och Google tag manager för att få statistik över våra besökare.
Syftet är att förbättra webbplatsen.
Google och “cookies”
Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”).
Google Analytics använder “cookies”, det vill säga textfiler som placeras i din dator för att kunna analysera hur
användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbsidan
(inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.
Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa
rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband
med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje
parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.
Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Du kan neka
användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men vänligen observera att om du
gör detta kan det hända att du inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut.
Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för
de syften som beskrivs ovan.
Här svarar Datainspektion på frågan om det är tillåtet att använda Google Analytics på en webbplats.

