
Cookiepolicy för Orsa Besparingsskog 

Vad är Cookies? 

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. Cookies hjälper till 
att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan.  

Besökare kan begränsa sin användning av cookies eller helt förhindra att de lagras. De flesta 
webbläsare innehåller inställningar för att kontrollera hanteringen av cookies, till exempel 
hur länge de sparas – antingen genom inbyggd funktionalitet eller med hjälp av 
tilläggsprogram från tredje part. 

Hur och varför använder vi cookies? 

Vi använder cookies i syfte att förbättra din upplevelse av vår hemsida, för att upptäcka fel 
eller brister samt för att kunna anpassa innehållet för våra besökare på hemsidan. Till 
exempel visar cookies oss:  

• När en användare besökt vår sida och hur länge användaren varit aktiv på siten 
• Vilka specifika sidor och artiklar användaren besökt 
• Om det är en återkommande användare 
• Användarens IP-nummer 

Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida. Det hjälper 
oss att få en bättre förståelse över hur vår sida används av besökare samt hur de kommer in 
på den, vilket i sin tur hjälper oss att upptäcka fel eller brister på hemsidan samt 
uppmärksammar oss på hur lättnavigerad sidan är. 

Har du frågor gällande vår cookiepolicy är du välkommen att höra av dig till oss!  
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