
 
Cookie-policy 

Den här cookiepolicyn förklarar vad cookies är, hur vi på Comparefy använder cookies, hur tredje parter 

som vi samarbetar med kan använda cookies på vår webbplats www.comparefy.se och dina 

valmöjligheter när det gäller cookies.  

 

Läs den här cookiepolicyn tillsammans med vår sekretesspolicy som innehåller ytterligare information 

om hur vi använder personuppgifter och dina olika rättigheter. 

 

Vad är kakor? 

Cookies är små textbitar som skickas av din webbläsare från en webbplats som du besöker. En cookie-

fil lagras i din webbläsare och gör det möjligt för webbplatsen eller en tredjepartsleverantör att känna 

igen dig och göra ditt nästa besök enklare och webbplatsen mer användbar för dig. Cookies är i 

huvudsak ett användaridentifikationskort för webbplatsens servrar.  

Web beacons är små grafiska filer som är kopplade till våra servrar och som gör det möjligt för oss att 

spåra din användning av vår webbplats och relaterade funktioner. Cookies och web beacons gör det 

möjligt för oss att betjäna dig bättre och effektivare och att anpassa din upplevelse på vår webbplats. 

Hur Comparefy använder cookies 

När du använder och besöker vår webbplats kan vi placera ett antal cookie-filer i din webbläsare för att 

hjälpa oss att fastställa och identifiera återkommande besökare, vilken typ av innehåll en användare av 

våra webbplatser hänvisar till och hur lång tid varje användare tillbringar på ett visst område av vår 

webbplats.  

Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies, och vi använder olika typer av cookies för 

att driva vår webbplats: 

Den minst integritetskränkande typen av cookies är nödvändiga eller nödvändiga cookies. Dessa 

cookies är viktiga eller nödvändiga för att se till att en webbplats fungerar korrekt och är säker så att du 

kan navigera på webbplatsen och använda dess funktioner. Utan dessa cookies skulle vissa funktioner 

på en webbplats inte fungera och du skulle därför inte kunna använda vissa tjänster.  

 

Det finns också funktionella cookies eller ibland kallade bekvämlighetscookies. Dessa cookies gör det 

möjligt för en webbplats att komma ihåg de alternativ som en användare har gjort (inklusive lagrade 

användar-ID:n, givna samtycken eller valda språk) och andra anpassningsalternativ som du har valt när 

du surfar. 

 

Det finns också analys- och prestandacookies , som används för att övervaka och förbättra 

webbplatsens funktion och service. De kan spåra problem vid användning av en webbplats, underlätta 

onlineundersökningar, registrera antalet besökare och tillhandahålla analytiska mätvärden.  

 

Slutligen annonseringscookies eller målinriktade cookies. De används för att leverera skräddarsydd 

reklam till användaren. Detta kan vara mycket bekvämt, men också mycket irriterande. 

 

De cookies vi använder  

När cookieuppgifter utgör personuppgifter behandlar vi dessa uppgifter på grundval av ditt samtycke 

som du kan ge eller återkalla i cookie-popup-fönstret när du besöker vår webbplats för första gången 

eller via din webbläsare Google Chrome, Mozilla Firefox, Flash cookies, Microsoft Internet Explorer/ 

Edge, Opera, Safari. 

 

Nedan hittar du de cookies som vi använder listade i enlighet med deras namn, beskrivning, livslängd 

och typ. Tänk på att denna lista kan uppdateras från tid till annan.  

 

• _ _ _abck 

http://www.comparefy.se/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
https://www.wikihow.com/Delete-Flash-Cookies
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://www.opera.com/use-cases/clean-browser-and-remove-trackers
https://support.apple.com/en-gb/HT201265


 
Cookie-policy 

o Den här cookien används för att upptäcka och försvara sig när en klient försöker spela 

upp en cookie igen. Denna cookie hanterar interaktionen med online-botar och vidtar 

lämpliga åtgärder. 

o 1 år 

o Nödvändigt 

 

• ak_bmsc 

o Denna cookie används av Akamai för att optimera webbplatsens säkerhet genom att 

skilja mellan människor och robotar. 

o 2 timmar 

o Nödvändigt 

 

• bm_sz 

o Den här cookien sätts av leverantören Akamai Bot Manager. Denna cookie används 

för att hantera interaktionen med online-robotar. Den hjälper också till att förebygga 

bedrägerier. 

o 4 timmar 

o Nödvändigt 

 

• ASP.NET_SessionId 

o Den här cookien utfärdas av Microsofts ASP.NET-program och lagrar sessionsdata 

under en användares besök på webbplatsen. 

o session 

o Nödvändigt 

 

• _GRECAPTCHA 

o Den här cookien sätts av Googles recaptcha-tjänst för att identifiera robotar för att 

skydda webbplatsen mot skadliga skräppostattacker. 

o 5 månader 27 dagar 

o Nödvändigt 

 

• _mcid 

o Detta är en Mailchimp-funktionalitetscookie som används för att utvärdera UI/UX-

interaktionen med plattformen. 

o 1 år 

o Funktionell 

 

Ändras denna policy och vem ska jag kontakta för mer information? 

Vi kan från tid till annan uppdatera vår cookiepolicy för att återspegla en förändring i lagen, i våra 

affärsmetoder eller i de cookies vi använder. Denna cookiepolicy uppdaterades senast den Thursday, 

01 December 2022. 

 

Om du har några frågor eller kommentarer om vår cookiepolicy eller om du vill utöva dina rättigheter 

kan du kontakta oss på följande kontaktuppgifter: 

 

Comparefy AB 

Vanadisvägen 1 

113 46 Stockholm 

Sverige 

 

Webb: www.comparefy.se  

E-post: info@comparefy.se  

Telefon: 010 33 30 684 

 


