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ANVÄNDNING AV COOKIES

Vi använder cookies, webbfyrar och liknande tekniker (”cookies”) på denna webbplats i syfte att samla in besöks-
statistik och för att förbättra din upplevelse på denna webbplats.

För information om behandlingen av dina personuppgifter vänligen se vår integritetspolicy:    
https://www.greenstorage.se/integritetspolicy

Från tid till annan och när det är nödvändigt kan vi komma att uppdatera denna information. Vi rekommenderar 
att du regelbundet besöker denna sida för att få den senaste informationen om cookies vi använder på vår webb-
plats.

1. VAD ÄR COOKIES? 

Cookies är textfiler som sparas i din dator, mobila enhet eller surfplatta genom webbplatsservrar när du besöker 
webbplatser. Vi använder två typer av cookies på vår webbplats: sessionscookies och varaktiga cookies.

• Sessionscookies sparas under den period du har en aktiv session, d.v.s. när du använder webbplatsen. Ses-
sionscookies raderas vanligtvis när du stänger din webbläsare. 

• Varaktiga cookies sparas på din enhet fram till varje cookies utgångsdatum eller tills du raderar cookien manu-
ellt från din enhet. 

Webbfyrar är grafiska bilder som kan bifogas i e-post som skickas till dig.

Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller på din enhet på ett liknande sätt som 
cookies och webbfyrar.

2. SAMTYCKE TILL ANVÄNDANDE AV COOKIES 

Genom att acceptera cookies i din webbläsare och besöka vår webbplats samtycker du till vår- och våra tjänste-
leverantörers användning av cookies på denna webbplats.

Om du inte vill att cookies sparas på din dator, mobila enhet eller surfplatta kan du inaktivera cookies genom att 
ändra dina webbläsarinställningar. Eftersom cookies används på hela webbplatsen kan inaktivering av cookies 
innebära att du inte kan använda vissa delar av webbplatsen.

3. VARFÖR ANVÄNDER VI COOKIES?

Cookies används på denna webbplats för följande ändamål.

3.1. Statistik. Vi använder cookies för att samla in besöksstatistik i syfte att bättre förstå hur vår webbplats an-
vänds.

3.2. Förbättra din upplevelse. Cookies som används för detta ändamål gör att webbplatsen t.ex. kan spara 
information om din webbhistorik i syfte att förbättra din upplevelse av webbplatsen och ge dig skräddarsytt 
innehåll när så är lämpligt.

3.3 Nödvändigt för webbplatsens funktion. Uppgifter från dessa cookies möjliggör för dig att använda webb-
platsen och dess funktioner och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

4. KONTAKTA OSS 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår användning av cookies. Vänligen se nedan för kontakt-
uppgifter.

Green Storage AB
Box 5200, 102 44 Stockholm 
E-post: info@greenstorage.se
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