
 

 
Vår användning av 

cookies 
Vi använder oss av cookies. Det innebär att s.k. 

cookies samlar in information om dig när du 
besöker vår webbplats. En cookie utgörs av en 
textfil innehållande information som lagras på 

den enhet du besöker en webbplats med. 

I enlighet med lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) måste alla 
besökare samtycka till och informeras om hur vi använder cookies på vår 
webbplats. 

Vi använder cookies i flera syften. Vissa cookies är nödvändiga för att vår 
webbplats ens ska gå att använda samt för att webbplatsen ska vara säker 
att använda. Cookies används även för att få webbplatsen att fungera samt 
ge oss statistikinformation, t.ex. om hur webbplatsen används. 

 

 

 

 



 

 

Vi använder tre olika typer av cookies 

1. Varaktiga cookies 
Den första typen av cookie är en fil som sparas permanent på din enhet och 
används för att vi ska kunna förbättra din användarupplevelse. Detta 
inbegriper till exempel möjligheten för oss att kunna anpassa webbplatsen 
efter dina önskemål, val och intressen. 

2. Sessionscookies 
Den andra typen är en så kallad sessionscookie som används för att vi ska 
kunna identifiera dig under tiden du besöker webbplatsen. Denna cookie 
försvinner efter att du stängt ner din webbläsare. 

3. Tredjepartscookies 
Den tredje typen av cookie tillhandahålls av tredje part för att genomföra 
webbanalys och trafikmätning. 

 

Vidare kategoriserar våra cookies och deras 
användning enligt följande: 
Nödvändiga cookies 

Cookies som behövs för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, 
t.ex. för att kontrollera om du kan använda JavaScript. Våra tjänster skulle 
inte fungera utan dessa cookies. 

 

 



 

 

Vidare kategoriserar våra cookies och deras 
användning enligt följande: 
Nödvändiga cookies 

Cookies som behövs för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, 
t.ex. för att kontrollera om du kan använda JavaScript. Våra tjänster skulle 
inte fungera utan dessa cookies. 

Analyscookies 

Cookies som ger oss övergripande analytisk information och statistik över 
webbplatsens användning och de tjänster vi tillhandahåller. Dessa cookies 
används för att vi ska kunna analysera och effektivisera webbplatsen och 
våra tjänster. 

Funktionscookies 

Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval. 
Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster 
enligt dina önskemål. Dessa cookies är viktiga då de är grundläggande för 
de tjänster vi erbjuder ska fungera så bra som möjligt, och för att du som 
användare ska få en bra upplevelse av våra tjänster. 

Säkerhetscookies 

Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker genom att 
de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skydda din data. Eftersom 
säkerhet är en väsentlig del av våra tjänster är dessa cookies nödvändiga.  
Har ni några frågor så maila oss på info@buildahome.se  


