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INFORMATION OM KAKOR FÖR EDUHOUSE AB:S WEBBPLATS EDUHOUSE.SE 

 

Denna information beskriver hur Eduhouse AB (nedan ”Eduhouse”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) använder 
kakor på sin webbplats. Läs noggrant igenom informationen för att förstå hur kakor kan förbättra 
användarupplevelsen på vår webbplats och hur du kan hantera kakor på din enhet. 

 

Vad är kakor? 

En ”kaka” är en liten textfil som sparas i sin dator, pekplatta eller telefon (nedan ”Enhet”) när du 
besöker webbplatsen. Kakorna känner igen din Enhet och ”kommer ihåg” dina tidigare besök på 
webbplatsen för att förbättra din användarupplevelse. De flesta webbplatser, även vår, använder 
kakor. 

Du kan inte identifieras endast utifrån kakor, men tillsammans med andra uppgifter kan de kopplas 
till dig. I sådana fall kan kakor betraktas som personuppgifter. Vi försöker dock inte identifiera dig 
med hjälp av kakor. Om vi gör det säkerställer vi att uppgifterna om kakor behandlas som 
personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och vår dataskyddspraxis. 

 

 

Varför använder vi kakor? Vi använder kakor: 

• för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen 

• för att komma ihåg dina personliga inställningar 

• för att erbjuda personifierat innehåll och väsentlig information 

• för att säkerställa webbplatsens säkerhet 

• för att samla in statistisk information om användningen av vår webbplats, producera 
riktad marknadsföring utifrån internetanvändningen och mäta dess effektivitet 

 

 

Vilka kakor använder vi? 

Vi använder följande kakor på vår webbplats: 

Funktionella kakor 
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Funktionella kakor är nödvändiga för användningen av webbplatsen och dess funktioner. Kakorna 
används exempelvis för att komma ihåg inloggningsuppgifterna och språkinställningarna. 
Funktionella kakor kan också användas för att personifiera webbplatsen. 

  

Kakor som mäter besökarnas agerande 

Dessa kakor samlar in statistisk information om hur människor använder webbplatsen. De kan 
exempelvis hjälpa oss att förstå hur användarna använder vår webbplats och vilka som är de 
populäraste delarna av vår webbplats. 

Vi samlar in information om besök på webbplatsen med hjälp av verktyg från följande tredje parter: 

• HubSpot – system för automatisk marknadsföring. Mer information om HubSpots 
kakor: https://legal.hubspot.com/privacy-policy 

• Analysverktyget Google Analytics. Mer information om Googles kakor: Hur Google 
använder dina uppgifter i samband med samarbetspartners webbplatser och appar. 

• Google AdWords-webbannonser. Mer information om Googles kakor:Vad är den 
allmänna dataskyddsförordningen? 

 

 

Andra kakor från tredje parter 

Vi kan också använda kakor från sociala medier på vår webbplats. Dessa kakor samlar in 
information om vad du har gjort i sociala medier, såsom YouTube, Facebook, Twitter och LinkedIn. 
Vi ansvarar inte för sådana kakor. Läs noggrant igenom de aktuella tredje parternas 
dataskyddsbeskrivningar. 

 

 

Lagringstid för kakor 

Lagringstiden för kakor i din Enhet delas in i två grupper. Sessionsspecifika kakor 

Sessionsspecifika kakor används vanligen tillfälligt för att komma ihåg väsentliga inställningar för 
den aktuella sessionen. Dessa kakor installeras för en session i taget och sparas tills webbläsaren 
stängs. Sessionsspecifika kakor sparas inte på Enhetens hårddisk. 

Permanenta kakor 

Permanenta kakor används för marknadsföring och för att få information om användningen av vår 
webbplats. Permanenta kakor sparas på din hårddisk även mellan sessionerna, tills du raderar 
dem eller den fastställda lagringstiden löper ut. Vi sparar permanenta kakuppgifter i högst 2 år, 
med undantag för HubSpot-kakor som sparas i högst 10 år. 

  

Lista över kakor på webbplatsen Eduhouse.fi (14.5.2018) 



 

  

OBLIGATORISKA – Nödvändiga för applikationens funktion  

(unnamed) eduhouse.fi HTTP Session 

  

STATISTIK – anknyter till Google Analytics besökaruppföljning 

_ga eduhouse.fi HTTP 2 år 

_gat eduhouse.fi HTTP Session 

_gid eduhouse.fi HTTP Session 

MARKNADSFÖRING – Riktad marknadsföring, andra tredje parter   

    cfduid hs-scripts.com HTTP 1 år 

    cfduid hubspot.com HTTP 1 år 

ARRAffinity eduhouse.fi HTTP Session 

_hssc eduhouse.fi HTTP Session 

_hssrc eduhouse.fi HTTP Session 

_hstc eduhouse.fi HTTP 2 år 

_ptq.gif hubspot.com Pixel Session 

collect google-analytics.com Pixel Session 

hubspottutk eduhouse.fi HTTP 10 år 

PREF youtube.com HTTP 8 månader 

r/collect doubleclick.net HTTP Session 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 dagar 

YSC youtube.com HTTP Session 

 

 

Vilka alternativ har jag när det gäller hanteringen av kakor i min Enhet? 

Du kan tillåta eller förbjuda användning av kakor via dina webbläsarinställningar. Där kan du också 
tömma din kakhistorik. Olika webbläsare erbjuder olika möjligheter för förhindrande av användning 
av kakor och hantering av kakhistorik. Du hittar vanligen inställningarna för kakor via menyn 
”Alternativ”, ”Verktyg” eller ”Favoriter” i din webbläsare. 

Genom att tillåta kakor får du den bästa användarupplevelsen på vår webbplats. Om du förbjuder 
användning av kakor fungerar inte nödvändigtvis alla webbplatsens funktioner, eller så kan du inte 
öppna alla sidor på webbplatsen. Därför rekommenderar vi att du tillåter kakor. 

Du kan kontakta oss om du vill ha mer information om användningen av kakor på vår webbplats. 
Mer information om kakor finns också exempelvis på webbplatsen www.allaboutcookies.org. Mer 



 

information om påverkningsmöjligheter och riktande av reklam utifrån agerande på internet finns 
på webbplatsen www.youronlinechoices.com. 
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