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Cookie Policy Globalconnect.se 
 
GlobalConnects webbplats använder cookies, även kallade kakor. Enligt lagen om 
elektronisk kommunikation och ePrivacy Direktivet, ska alla som besöker en webbplats 
med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och 
ändamålet med användningen av dessa. 

Genom att använda vår webbplats, https://globalconnect.se, godkänner du vår 
användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy. 

Om du inte accepterar användningen av dessa cookies, vänligen inaktivera dem enligt 
instruktionerna i denna Cookie Policy, till exempel genom att ändra dina 
webbläsarinställningar så att cookies från vår webbplats inte kan placeras på din enhet. 

1 Användning av cookies 
Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du använder din 
webbläsare och besöker en webbplats som använder cookies. Cookies 
används i allmänhet för att få webbplatsers grundläggande funktionalitet men 
även för att göra att de fungerar mer effektivt och för att tillhandahålla 
webbplatsinnehavaren med information om hur webbplatsen används. 
Cookies gör det möjligt för oss att uppskatta får besökarkrets och dess 
användningsmönster, lagra information om dina preferenser, möjliggöra för 
oss att anpassa vår webbplats till dina specifika intressen; och att känna igen 
dig när du återkommer till vår webbplats. 

2 Vilka cookies används? 
Webbplatsen använder sig av följande typer av cookies: 
 
Varaktig cookie – Denna cookie sparar en fil permanent på besökarens dator. 
Den lagrar tidigare besök på webbsidan samt vilken webbläsare som 
används. 

https://globalconnect.se/
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Sessionscookie – Denna cookie sparas temporärt på din dator och används 
bland annat för att hålla reda på inställningar under besöket på en webbsida. 
Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. 
 
Främsta användningsområdet för cookies är för webbanalys och 
annonsering. 
 
För webbanalys använder vi oss huvudsakligen av Google Analytics. Detta 
verktyg hjälper oss att få information om hur du interagerar med webbplatsen, 
t.ex. vilka sidor som besöks och hur länge du är inne på sidan. Data från 
cookien används för intern webbanalys och marknadsföring, men kan även 
inkluderas i Googles demografi- och intresserapporter. Google sätter även 
cookies för att vi ska ha möjlighet att förbättra vår annonsering och dig bättre 
erbjudanden. Förutom Google så kan vi samarbeta med och anlita andra 
företag, som vi tillåter att placera sådana cookies på webbplatsen. Data från 
dessa cookies kan även användas av sådan tredje part för mättjänster och 
sammanställning av statistik. 

3 Tabellerna nedan beskriver vilka cookies vi använder och varför 
 
 
 
Strikt nödvändiga cookies 
Vår webbplats använder cookies för att bland annat komma ihåg dina val 
kring cookies och identifiera dig som B2B kund, vilka är strikt nödvändiga 
cookies för webbplatsens funktionalitet och regelefterlevnad. 
 

 Cookie Källa Ändamål  Utgångsdatum Typ 

cookieconsen
t_accepted_c
ategories 

GlobalConnect.se 
Kommer ihåg vilka slags 
cookies användaren 
accepterat. 

1 år 
HTTP 
Cookie 

cookieconsen
t_key GlobalConnect.se 

Genererar unik ID-nyckel när 
användaren accepterar eller 
ändrar dina cookies. 

1 år 
HTTP 
Cookie 

cookieconsen
t_status GlobalConnect.se Sparar en användares val av 

cookies. 1 år HTTP 
Cookie 

CookieConsent = ? 
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 Cookie Källa Ändamål  Utgångsdatum Typ 

nQ_cookieId GlobalConnect.se Identifiera B2B-kunder och 
deras unika session.  1 år HTTP 

Cookie 

nQ_userVisitI
d GlobalConnect.se Identifiera unika sessioner. 1 år HTTP 

Cookie 

AnalyticsSync
History LinkedIn 

Hantera synkronisering med 
lms_analytics-cookien för 
användare i angivna länder. 

30 dagar 
HTTP 
Cookie 

li_gc LinkedIn 
Spara samtycke till 
användningen av icke-
väsentliga cookies. 

2 år 
HTTP 
Cookie 

lidc LinkedIn Optimera val av datacenter. 24 timmar HTTP 
Cookie 

 
 
Preferenscookies 
Dessa cookies gör det möjligt för vår webbplats att komma ihåg specifik 
information som ändrar hur vår webbplats beter sig eller ser ut, såsom vilket 
språk du föredrar eller vilken region du befinner dig i. 
 

 Cookie Källa Ändamål  Utgångsdatum Typ 

wp-
wpml_current
_language 

WPML Kommer ihåg språkval. Session 
HTTP 
Cookie 

lang LinkedIn Kommer ihåg språkval. Session HTTP 
Cookie 
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Analyscookies 
Dessa cookies samlar information om hur våra webbplatsbesökare använder 
vår webbplats, t.ex. vilka specifika sidor som är mest besökta och om 
besökaren får upp felmeddelanden på webbplatsen. Dessa cookies samlar 
inte in information som kan identifiera dig personligen. All information som 
dessa cookies samlar in är anonym och används bara för att förbättra vår 
webbplats och hur den fungerar. 
 
GlobalConnect använder följande analyscookies: 
Google Analytics 
Vår webbplats använder Google Analytics som är ett verktyg för webbanalys 
från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies för att hjälpa 
webbplatsen analysera hur besökarna använder siten. Information som 
cookien genererar om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-
adress) överförs och lagras av Google på deras servrar i USA.  
 
Google kommer att använda informationen för ändamålet att utvärdera din 
användning av vår webbplats, sammanställa rapporter om 
webbplatsaktiviteter för oss och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade 
till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också komma att 
överföra informationen till tredje part antingen när man enligt lag är tvungen 
att göra det eller när en sådan tredje part behandlar denna information för 
Googles räkning. Google kommer inte att kombinera din IP-adress med 
någon annan data som Google har om dig. 
 
Genom att välja lämpliga inställningar på din webbläsare kan du vägra 
användningen av cookies. Vänligen notera att när du ändrar dessa 
webbläsarinställningar kan det blockera viss funktionalitet hos vår webbplats. 
Genom att använda IP-onlys webbplats och genom att samtycka till vår 
användning av cookies, samtycker du också till Googles behandling av dina 
uppgifter på det sätt och för de ändamål som vi angivit i föregående stycke. 
Dessa cookies samlar in information om dig i ett anonymiserat format vilket 
inkluderar antalet webbplatsbesökare, varifrån du har kommit in på vår 
webbplats samt vilka sidor på vår webbplats som du besöker. 
 
Här kan du ta del av Googles egen översikt över Datasekretess och 
Säkerhet. 
 

 Cookie Källa Ändamål  Utgångsdatum Typ 

_ga Google Analytics Identifiera unika användare. 2 år HTTP 
Cookie 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv
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 Cookie Källa Ändamål  Utgångsdatum Typ 

_ga_53EG9Q
XYS8 

Google Analytics Räkna och spara antalet 
sidbesök. 

1 år HTTP 
Cookie 

_gat_UA-
177432177-1 

Google Analytics Begränsa mängden data som 
registreras av Google på 
webbplatser med hög 
trafikvolym. 

1 minut HTTP 
Cookie 

_gid Google Analytics Räkna antalet sidbesök. 1 dag HTTP 
Cookie 

_hjAbsoluteS
essionInProgr
ess 

Hotjar Känna igen första sidbesöket 
av en enhet. 

30 minuter HTTP 
Cookie 

_hjFirstSeen Hotjar Används av inspelningsfilter 
för att känna igen en 
användares första session. 

Session HTTP 
Cookie 

_hjTLDTest Hotjar Kontroll och hantering av 
mest generiska cookie-
sökväg. 

Session HTTP 
Cookie 

_hjid Hotjar Skapa unikt användar-ID för 
webbplatsen i webbläsaren.  

1 år HTTP 
Cookie 

_hjIncludedIn
PageviewSa
mple 

Hotjar Avgöra om användaren ingår 
i sampling.  

30 minuter HTTP 
Cookie 

 

 
Marknadsföringscookies 
Vi använder marknadsföringscookies för att spåra våra besökare över 
webbsiter. Vårt ändamål med detta är att visa relevant och engagerande 
reklam för den individuella användaren och därav mer värdefull för publicister 
och tredjepartsannonsörer. 
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 Cookie Källa Ändamål  Utgångsdatum Typ 

__kuid Bidtheatre Registrerar ett unikt ID som 
identifierar enheten för att 
kunna rikta annonser. 

3 månader HTTP 
Cookie 

_fbp Facebook Spåra besökare över siter. 3 månader HTTP 
Cookie 

_uetsid Bing Ads Spåra besökare över siter. 1 dag HTTP 
Cookie 

_uetvid Bing Ads Spåra besökare över siter. 16 dagar HTTP 
Cookie 

UserMatchHi
story 

LinkedIn Aktivera annonsvisning eller 
ominriktning. 

30 dagar HTTP 
Cookie 

bcookie LinkedIn Lagra webbläsarinformation. 2 år HTTP 
Cookie 

bscookie LinkedIn Lagra utförda åtgärder på 
webbplatsen. 

2 år HTTP 
Cookie 

__kuid Bidtheatre Registrerar ett unikt ID som 
identifierar enheten för att 
kunna rikta annonser. 

3 månader HTTP 
Cookie 

 
Du hittar information om hur du kan välja bort riktad marknadsföring här: 
https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN 

4 Hur blockerar jag cookies? 
 
Samtyckesmekanism. 
Vi tillhandahåller en s.k. samtyckesmekanism för cookies. Genom att 
använda dig av detta verktyg kan du anpassa dina cookiepreferenser. 
Verktyget registreras när du accepterar vårt cookiemeddelande på 
webbplatsen och hanterar uttryckligen marknadsförings- och analyscookies 
som placeras på din webbläsare via vår primära webbplats (ip-only.se). Du 

https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
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kan inte använda samtyckesmekanismen för att avaktivera essentiella 
cookies, dvs. cookies som är strikt nödvändiga, och verktyget kan inte heller 
användas för att blockera cookieplacering från tredjepartssidor som vår 
webbplats kan hänvisa dig till. 
 
Hur du kan kontrollera och ta bort cookies via din webbläsare: 
 
Du kan själv ange om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta 
webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra 
inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger dig som besökare ett 
val att acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kan det dock 
hända att GlobalConnects webbplats inte fungerar som den ska. Vi hänvisar 
till din webbläsares användarmanual för närmare instruktioner om hur du 
stänger av cookies. 
 
För mer information om cookies samt hur du kan se vilka cookies som har 
placerats på din webbläsare för att hantera och radera dem, besök 
www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. För att välja bort att bli 
spårad av Google Analytics över alla webbplatser kan du besöka 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

5 Cookies som har placerats på din webbläsare tidigare 
Även efter att du avaktiverar en eller flera analyscookies kan vi fortfarande 
använda information om dig som genereras via cookies placerade på din 
webbläsare innan dess att du avaktiverade dessa cookies. Vi slutar givetvis 
använda avaktiverade cookies för att inhämta ny information om dig. 

6 Frågor, synpunkter eller klagomål 
För frågor, kommentarer och synpunkter på vår Cookie Policy, vänligen 
kontakta GlobalConnect på: [dataskydd@globalconnect.se] 
 
GlobalConnect 
Bäverns Gränd 17 
753 19 Uppsala 
 
Email: [dataskydd@globalconnect.se] 
Telefon: [075-100 01 00/ 075-100 00 00] 
Vänligen ta del av vår Privacy Policy för ytterligare information om hur vi 
behandlar din personliga och känsliga information. 

7 Ändringshistorik 
Datum för uppdatering: 2022-02-17 
Utveckling av kategorier och kategorisering av de cookies vi använder in i 
infogade tabeller med tydlig information om respektive cookie. Infogande av 
avsnitt angående hur du tar bort tidigare placerade cookies samt om vårt 

http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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samtyckesverktyg (Cookie Consent Mechanism). Den uppdaterade Cookie 
Policyn träder i kraft automatiskt för alla våra användare den [02/17/2022]. 
Din fortsatt användning av GlobalConnects webbplats regleras därefter av 
denna nya Cookie Policy. 
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