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Denna cookiepolicy förklarar vad cookies och annan spårningsteknik är, hur Brunswick Corporation 

och dess närstående företag eller dotterbolag (”Brunswick”, ”oss”, ”vår”/”vårt”/”våra” eller ”vi”) 

använder dem och vilka samtyckesrättigheter som gäller.  

 

För ytterligare information om hur vi använder, lagrar och håller dina personuppgifter säkra, se vår 

integritetspolicy och våra användarvillkor, som är avsedda att läsas tillsammans med denna 

cookiepolicy.  

 

Denna cookiepolicy gäller för cookies och andra spårningstekniker hos Brunswicks – samt närstående 

bolags och dotterbolags – webbplatser eller applikationer (sammantaget ”webbplatserna”). Genom att 

fortsätta att bläddra på eller använda våra webbplatser går du med på att vi kan lagra och tillgå cookies 

och andra spårningstekniker enligt beskrivningen i denna cookiepolicy. 
 

 

Vad är cookies och andra spårningstekniker? 

Cookies är små textfiler som webbplatser placerar på din enhet när du surfar. De behandlas och 

lagras av din webbläsare. I sig själva är cookies ofarliga och tjänar viktiga funktioner för 

webbplatser. Cookies kan enkelt ses och raderas. 

Andra spårningstekniker omfattar webbfyrar, pixeltaggar, spårpixlar och andra liknande tekniker. 

Dessa fungerar på samma sätt som cookies och placerar små datafiler på dina enheter för att 

övervaka din webbplatsaktivitet. Denna övervakning syftar till att samla in information om hur 

du använder våra webbplatser och gör det möjligt för våra webbplatser att känna igen din enhet 

och särskilja den från andra webbplatsanvändares enheter.  

Informationen i denna policy om cookies gäller även för andra spårningstekniker.  

Du kan hitta mer information på www.allaboutcookies.org och www.youronlinechoices.eu. 

 

Vilka typer av cookies och andra spårningstekniker använder Brunswick? 

I allmänhet finns det tre olika sätt att beskriva cookies: 1. Ursprung, 2. Varaktighet, och 3. Syfte.  

Det bästa sättet för dig att utöva dina rättigheter om cookies är med hjälp av syftesbeskrivningen. 

https://www.brunswick.com/privacy-policy
https://www.brunswick.com/terms-of-use
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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TYPER AV COOKIES 

URSPRUNG Förstapartscookies ”Förstapartscookies” är cookies som tillhör Brunswick och 

som Brunswick placerar på din enhet.  

Brunswick använder cookies och andra spårningstekniker för 

att identifiera dig och dina intressen, för att komma ihåg dina 

inställningar och för att spåra din användning av våra 

webbplatser. Vi använder även cookies och andra 

spårningstekniker för att styra åtkomst till visst innehåll på 

våra webbplatser, skydda webbplatserna och för att behandla 

eventuell begäran som du skickar till oss. 

Tredjepartscookies ”Tredjepartscookies” är cookies som en annan part placerar 

på din enhet genom våra webbplatser, baserat på ett avtal de 

ingått med oss. 

I syfte att administrera våra webbplatser och även för 

forskningsändamål har Brunswick ingått avtal med 

tredjepartstjänsteleverantörer som spårar och analyserar 

användnings- och volyminformation från våra 

webbplatsanvändare. Dessa cookies hjälper oss att förbättra 

användarupplevelsen, hantera innehållet på våra webbplatser 

och analysera hur användare navigerar och använder sig av 

våra webbplatser. Sådana cookies kan också avse 

tredjepartsannonsörer och sociala medier, som kan använda 

cookies för att spåra och skapa en profil av dina 

onlineintressen och ge dig möjlighet att dela innehåll med 

dina nätverk. 

VARAKTIGHET 

(hur länge de finns 

kvar på din enhet) 

Beständiga cookies Beständiga cookies finns kvar på din dator eller mobila enhet 

när du är bortkopplad och stannar där tills de löper ut och 

raderas automatiskt. Utgångsdatumet definieras av 

cookiehanteraren och kan variera från några minuter till flera 

år. Cookies är utformade för att löpa ut så snart det syfte 

för vilket de skapats har uppfyllts. 

Vi använder oss av beständiga cookies för att förbättra din 

upplevelse av att använda våra webbplatser. Detta inbegriper 

att registrera ditt godkännande av vår cookiepolicy, registrera 
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dina samtyckesval i cookiebannern, som först visas när du 

öppnar webbplatserna. 

Sessionscookies Sessionscookies raderas så snart du stänger webbläsaren.  

Vi använder sessionscookies för att samla in och lagra 

temporära data medan du besöker en webbplats. 

SYFTE Absolut nödvändiga 

cookies  
Dessa cookies är vanligtvis endast inställda som svar på 

åtgärder du vidtar som motsvarar en begäran om tjänster, 

till exempel att ställa in dina integritetsinställningar, 

logga in eller fylla i formulär. De hjälper till att 

autentisera användare och förhindra bedräglig 

användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan 

de tjänster du begär inte tillhandahållas. 

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska 

fungera och kan inte nekas på våra webbplatser. 

Visserligen kan du ställa in din webbläsare så att den 

blockerar eller varnar dig om dessa cookies, men vissa 

delar av webbplatsen kommer inte att fungera utan dessa 

cookies. Dessa cookies lagrar ingen information 

varigenom du personligen kan identifieras. 

Preferens-

/funktionscookies 
Dessa cookies gör det möjligt för oss att förse dig med 

förbättrade funktioner och personanpassningsmöjligheter 

genom att låta en webbplats komma ihåg vad du gjort för 

val tidigare, som till exempel vilket språk du föredrar 

eller vad ditt användarnamn och lösenord är, så att du 

automatiskt kan logga in. Dessa cookies kan vara första- 

eller tredjepartscookies.  

Om du avböjer dessa cookies kanske inte alla tjänster 

fungerar korrekt. 
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Statistik-

/prestandacookies 
Dessa cookies gör det möjligt för oss att räkna besök och 

trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra webbplatsens 

prestanda. De hjälper oss att förstå vilka sidor som är 

mest och minst populära och lära oss hur besökare rör sig 

på webbplatsen. Deras syfte är att förbättra webbplatsens 

funktioner och öka dess prestanda. Sådana cookies 

tillhandahålls vanligtvis av analysplattformar från första 

part och/eller tredje part.  

Om du avböjer dessa cookies kan vi inte överväga 

uppdateringar baserat på hur och när du upplevt och 

navigerat genom vår webbplats och våra länkar. Du kan 

inte identifieras med denna information eftersom den 

är aggregerad och därmed anonymiserad. 

Marknadsföringscookies Dessa cookies spårar din onlineaktivitet på en webbplats 

eller på flera webbplatser för att hjälpa annonsörer att 

leverera mer relevant annonsering eller för att begränsa 

hur många gånger du ser en annons. Dessa cookies kan 

dela denna information med andra interna eller externa 

organisationer eller annonsörer. Dessa är beständiga 

cookies och kan vara antingen första- eller 

tredjepartscookies.  

Om du avböjer dessa cookies kommer du att uppleva 

mindre personanpassad och mer randomiserad reklam. 

 

Cookies från sociala 

medier 
Dessa cookies placeras av en rad sociala medietjänster 

som vi har lagt till på webbplatsen för att du ska kunna 

dela vårt innehåll med dina vänner och nätverk. De kan 

spåra din webbläsare på andra webbplatser och bygga upp 

en profil av dina intressen. Dessa cookies kan vara första- 

och/eller tredjepartscookies. 

 Om du avböjer dessa cookies kommer det att begränsa 

vår förmåga att erbjuda dig våra produkter och annonser 

och du kanske inte kan gå miste om möjligheten att dela 

innehåll på sociala medier. 
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Hur utövar jag mina rättigheter med avseende på användning av cookies? 

Du har flera alternativ när det gäller att ställa in dina samtyckesinställningar för cookies. 

 

Du kan stoppa cookies från att hämtas på din enhet genom att välja tillämpliga inställningar på 

din webbläsare. Flertalet webbläsare kommer att tala om för dig hur du stoppar godkännande av 

nya cookies, hur du informeras när du får en ny cookie och hur du inaktiverar befintliga cookies. 

Du kan ta reda på hur du gör detta i din webbläsare genom att klicka på ”hjälp” på menyn i din 

webbläsare eller genom att gå till www.allaboutcookies.org. Observera emellertid att utan 

cookies kan du kanske inte ta fram eller till fullo utnyttja alla våra webbplatsfunktioner.  

 

Flertalet webbläsare ger användare möjligheten att använda ett ”privat läge” vilket innebär att 

cookies raderas efter ditt webbplatsbesök. Läs hjälpavsnittet i din webbläsare för att få mer 

information om hur du aktiverar det ”privata läget”. Du kan besöka vår webbplats även om din 

webbläsare är i ”privat läge”. Användarupplevelsen blir emellertid kanske inte optimal och vissa 

verktyg kanske inte fungerar. 

 

Om du vill ta bort tidigare lagrade cookies kan du när som helst radera dem manuellt. Detta förhindrar 

dock inte webbplatserna från att placera ytterligare cookies på din enhet såvida inte och fram till dess 

att du justerar din webbläsarinställning enligt vad som beskrivs ovan. Besök hjälpsidorna i din 

webbläsare för ytterligare information. 

Du kan anpassa dina cookieinställningar (med undantag för absolut nödvändiga cookies, som krävs 

för webbplatsens prestanda) på våra webbplatser genom att klicka på bannern ”cookieinställningar” 

som visas på webbplatsen när den öppnas. Du kan alltid komma åt dina cookieinställningar genom att 

skrolla ner till den nedersta delen av våra webbplatser och klicka på länken Sälj inte / Dela inte mina 

uppgifter (Do Not Sell / Do Not Share My Data).  

 

 

http://www.allaboutcookies.org/

