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INFORMATION OM COOKIES 

 

information about cookies 

 

Svenska/Swedish: 

 

Om cookies  

 

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Ytterligare 

allmän information om cookies finns på Post- och Telestyrelsens webbplats. Här får du 

information om hur cookies används på Walthons webbplats.  

 

Du behöver tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det 

sätt vi avsett. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Om 

du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. Om 

du inte tillåter cookies kommer webbplatsen att fungera men du får en sämre 

användarupplevelse.  

 

Analysverktyg för webbstatistik  

 

Walthon använder vidare Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder 

webbplatsen och för att utvärdera hur webbplatsen kan vidareutvecklas. Informationen från 

Google Analytics använder vi huvudsakligen för att kunna förbättra innehåll, navigation och 

struktur på webbplatsen.  

 

Följande cookies sätts av walthon.se p.g.a. användningen av Google Analytics:  

_utmb används för att avgöra längden och antalet sidvisningar på webbplatsen och sparas i 

30 minuter efter att den skapades eller uppdaterades senast,  

_utmz används för att hålla reda på hur besökaren hittade till webbplatsen och sparas i 6 

månader,  

_utma används för att identifiera unika besökare och sparas i 2 år.  

 

Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av webbplatsen 

(inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. För 

eventuell personuppgiftsbehandling som Google utför är Google ensamt 

personuppgiftsansvarig. Google kan också överföra denna information till tredje parter om 

det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. 
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För ytterligare information kring Google Analytics och Googles informationsbehandling 

hänvisas till Googles sekretesspolicy.  

 

Om du inte vill att dina besök på Walthons webbplats ska visas i statistiken i Google 

Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna 

Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Tillägget hämtar 

du från Google (informationen är på engelska). 

 

Engelska/English: 

 

About cookies  

 

A cookie is a small text file which a page on Walthon’s website may request to save on your 

computer. If you do not want cookies to be saved on your computer, you can prevent this by 

changing the settings on your web browser. If you choose not to accept cookies, you can still 

use the website but its functionality will be limited.   

  

Walthon’s website uses session cookies. These are temporary files which are stored on your 

computer during the time you visit the website but which are deleted when you close your 

web browser.  Session cookies are used to keep track of which information searches relate 

to each visitor. The information is not stored nor is it shared with others.   

  

Through Google Analytics, Walthon’s website also uses persistent cookies. These cookies 

gather information on an aggregated level about how visitors use the website. This may 

include which pages are shown, the duration of a visit, and which keywords are used. The 

analysis tool is used to enable us to improve the website on an ongoing basis and to make it 

easier for visitors to find information. Information which is provided by the cookies is not 

shared with others and if you do not accept cookies, no information will be gathered. 

  

Analytics tool for statistics  

 

Walthon uses Google Analytics to create an image of how our visitors use the website and to 

evaluate how the website further can be developed. The information from Google is primarily 

used in order to enhance content, navigation and structure of the website.  

 

The following cookies are managed by Walthon.se due to the use of Google Analytics: 

 _utmb is used to determine the length and number of views of the website and is stored for 

30 minutes after it was created or last updated,  

_utmz is used to keep track of how the visitor found the website and is stored for 6 months,   

_utma is used to identify unique visitors and is stored for 2 years,  
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The information created by these cookies through your use of the website (including your IP 

address) is forwarded to Google and stored on their servers in the US. For any use of personal 

data Google is the sole data controller. Google may also transfer this information to third 

parties if required by law or if the third party is processing the information for Google’s 

account. For further information regarding Google Analytics and Googles use of personal 

data we refer to Google’s Privacy Policy.  

 

If you do not want your visits to Walthon’s website to be shown in the statistics in Google 

Analytics you can install a plug-in to your browser. The plug-in is available for Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Opera. The plug-in can be 

downloaded from Google.  


