COOKIEPOLICY

GREATER THAN AB
COOKIEPOLICY
Greater Than AB ger ut produkten Enerfy, som ingår som en del i denna policy.
Användningen av cookies
Vi använder cookies (kakor) av tekniska skäl för att underlätta användningen av våra
tjänster och för att ge dig som användare relevant information när du besöker vår
webbplats.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies såvida du inte
har inaktiverat dessa genom att ändra inställningarna för cookies i din webbläsare. I din
webbläsares inställningar kan du ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller
raderas.
Vad är cookies?
En cookie är en mindre textfil som lagras på din dator (eller annat
kommunikationsmedel) som innehåller information och som gör det möjligt för
webbplatsen att känna igen din dator. Cookien sparas i det kommunikationsmedel
(exempelvis smartphone, läsplatta eller dator) som du använder dig av för att
webbplatsen exempelvis ska kunna känna igen dig nästa gång du besöker denna.
Hur använder Greater Than cookies?
Vi använder information från cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig och
för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla ett anpassat innehåll till våra kunder.
Cookies kan bland annat innehålla användarinställningar, information om vilken typ av
innehåll och vilka annonser som du har tagit del av på vår webbplats. Information som
lagras kan vara upplysningar om hur du har surfat på och använt dig av på vår
webbplats, vilken webbläsare du har använt, vilka annonser du har sett och hur du har
surfat mellan de olika webbplatserna som vi samarbetar med. Cookies från externa
leverantörer kan användas för att utföra mätning av trafik, förenkla annonshanteringen
och för att förbättra webbplatsens funktionalitet. Vi kan också använda cookies från
externa leverantörer för att förenkla annonsering på vår webbplats. Sådana cookies
spårar aktiviteten på vår webbplats och används bland annat för att anpassa
annonserbjudanden till dig.
Hur väljer jag bort cookies?
Du kan själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Du har möjlighet att
ställa in om du vill att cookies ska sparas automatiskt i ditt kommunikationsmedel, om
du ska tillfrågas varje gång en cookie vill sparas eller om du inte vill att några cookies
ska sparas. Detta gör du genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att den
inte längre tillåter cookies. Hur du gör detta beror på vilken typ av webbläsare som du
använder dig av. Du behöver följa samma process på alla webbläsare om du använder

olika datorer eller enheter. Om du väljer att stänga av cookies kommer din
kommunikation med delar av vår webbplats inte att bli lika smidig och enkel som avsett.
För mer detaljerad information om cookies kan du besöka www.minacookies.se eller
www.pts.se.
Ändringar i cookiepolicyn
Vi kan komma att göra ändringar och/eller uppdateringar i denna policy. Genom att du
fortsätter att använda vår tjänst innebär detta att du accepterar
ändringarna/uppdateringarna.
Kontaktinformation
Om du har frågor om hur Greater Than AB använder cookies ber vi dig kontakta vår
kundservice: info@enerfy.se
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