COOKIEPOLICY
På hemsidan används cookies vilket innebär att små textfiler sparas i din webbläsare
när du besöker vår hemsida. I den här texten kan du läsa om hur vi använder
cookies, t.ex. varför vi gör det och hur du kan undvika dem. Efter ditt besök
kommer vissa cookies fortsätta lagras i din webbläsare (”permanenta cookies”)
medan andra endast lagras tillfälligt i din dators minne (”temporära cookies” eller
”session cookies”). Hur länge varje cookie lagras beskrivs i tabellerna nedan.
Om någon av de cookies som används innebär att vi behandlar uppgifter som direkt
eller indirekt kan kopplas till dig som individ informerar vi om det i vår
personuppgiftspolicy.
Hur du kan undvika cookies


Genom inställningar i din webbläsare kan du blockera vissa typer av cookies.
I så fall nekar din webbläsare automatiskt lagring av dessa cookies eller
informerar dig varje gång en hemsida (som vår) begär att få lagra en cookie.



När du besöker vår hemsida kan du välja att inte samtycka till att vi
använder vissa typer av cookies. Du kan dessutom återkalla ditt samtycke när
som helst.



Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har
lagrats i din webbläsare. För att hjälpa dig göra detta har vi angett namnet på
respektive cookie i tabellerna nedanför.

Cookies som du tidigare har samtyckt till kan blockeras. Andra cookies är
nödvändiga för hemsidans funktionalitet. Om du blockerar eller raderar sådana
cookies kommer inte alla funktioner på hemsidan fungera som tänkt och du
kommer inte kunna använda alla hemsidans funktioner. I tabellerna nedan har vi
förklarat vad som händer om du blockerar eller raderar sådana cookies.
Ansvarig för användning av cookies
Stockholms Idrottsgymnasium AB, org.nr. 556737-9226, ansvarar för användningen
av cookies på hemsidan. Du får gärna kontakta oss om du har några frågor om vår
cookieanvändning eller vill invända mot att vi använder cookies. Du når oss per epost på dataskydd@cedergrenska.se, per telefon på telefonnummer 08- 56 240 240
eller via vår postadress Box 151, 183 22 Täby.
Du har rätt att klaga
Om du vill ha mer information om cookies, tillåten cookieshantering eller vill lämna
klagomål om vår hantering kan du kontakta tillsynsmyndigheten för cookies. I
Sverige är det Post- och telestyrelsen som gör det. Du hittar dem här.
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Icke-nödvändiga cookies som kräver samtycke
Dessa cookies används bara om du själv har samtyckt till det. Om du inte samtycker
kommer vi fråga dig även nästa gång du besöker vår hemsida. Ditt samtycke är
självklart frivilligt och du kan när som helst återkalla det.
För att kunna analysera besökares användning av vår webbplats och förbättra
densamma.
Syfte och beskrivning
För att analysera besökares användning av vår
webbplats och förbättra densamma placeras
cookies från Googles analysverktyg Google
Analytics. Dessa cookies placerar ett slumpmässigt
ID på besökarens enhet för att kunna särskilja
besökare och se mönster över hemsidans
användning.

Namn på
cookie

Lagringstid

_ga

2 år

_gat

1 dag

_gid

1 dag

Vi samlar in information om besökarens krypterade
IP-adress, geografiska plats och annan information
om hur besökaren använder hemsidan, t.ex. vad
besökaren klickar på, varifrån besökaren surfar och
hur många gånger besökaren besökt hemsidan.
Informationen används för att optimera
funktionalitet, laddhastighet och förändra
hemsidan för att passa våra besökare.
Om du blockerar/raderar dessa cookies kommer vi ha sämre underlag för att
utveckla hemsidan.
För att kunna analysera besökares användning av vår webbplats och förbättra
densamma.
Syfte och beskrivning
Sparar besökarens preferens om hen väljer att
anpassa startsidans utformning efter om hen är
extern eller intern användare.

Namn på
cookie
activeWidget

Lagringstid
Under
pågående
session.

Om du blockerar/raderar dessa cookies kommer vi ha sämre underlag för att
utveckla hemsidan.
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Nödvändiga cookies
Dessa cookies placeras på din webbläsare när du använder vår hemsida. Dessa
cookies är nödvändiga för att tillhandahålla en tjänst som du uttryckligen har begärt
varför ditt samtycke inte behövs.
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