
COOKIE-MEDDELANDE 

Senast uppdaterad: 21 maj 2018 

RCI Europes tjänster kan använda ”cookies” och liknande teknik (kallas gemensamt ”cookies”). 

Vad är cookies och används cookies på denna webbplats? 

Cookies är små textfiler som den här webbplatsen skickar till din dator för arkivhållningsändamål; denna 

information lagras i en fil på datorns hårddisk. Cookies gör det enklare för dig att surfa på nätet genom att 

spara dina inställningar så att vi kan använda dessa för att förbättra ditt nästa besök på vår webbplats. 

Ett syfte med cookies är att förenkla användningen av webbplatsen. Till exempel kan cookies spara en 

användares inloggningsuppgifter så att han/hon inte behöver logga in varje gång. 

Cookies kan vara antingen ”beständiga” eller ”tillfälliga” (kallas även ”sessionscookies”). En beständig cookie 

lagrar användarinställningar för en viss webbplats så att dessa inställningar ska användas i framtida 

surfsessioner och förblir giltig till det inställda utgångsdatumet (såvida den inte tas bort av användaren före 

utgångsdatumet). En tillfällig cookie, å andra sidan, upphör att gälla i slutet av användarsessionen, när 

webbläsaren stängs. 

Cookies används också för statistiska syften eller i marknadsföringssyfte för att bestämma hur webbplatsen 

används. Dessa cookies tillhandahålls av oss eller av tredje part (t ex annonseringspartner). Vi kontrollerar inte 

och har inte tillgång till annonsörens cookies, men vi tillåter att de används på denna webbplats för att 

underlätta skräddarsydd reklam och övervaka mönster för inköp av särskilda varor eller intressen, till exempel 

semestrar eller fritidsintressen. Dessa cookies kör annonser som är skräddarsydda för användaren baserat på 

hans/hennes köpvanor online.  

Vi ställer in förstaparts-cookies. Andra organisationer ställer in tredje parts-cookies. Den här webbplatsen 
använder både cookies från första och tredje part. Avsnittet nedan innehåller information om användningen 
av cookies från första och tredje part, i synnerhet cookies för marknadsföring och analys.

 Google Analytics: Vi använder Google Analytics för att få en bättre förståelse av hur besökare
använder webbplatsen och för att underlätta intressebaserad annonsering i samband med ditt
Google-konto och andra enheter som du använder. Informationen som genereras av Google
Analytics-cookien om din användning av den här webbplatsen överförs till och lagras av Google.
Om du inte vill att dina aktiviteter på webbplatsen ska spåras av Google Analytics kan du tacka nej
via den här länken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 Pixlar, signaler : Vi eller tredje parts annonsservrar, inklusive Facebook, kan använda cookies eller

osynliga pixlar eller signaler på denna webbplats för att räkna hur många användare som besöker

vissa webbsidor eller utföra vissa åtgärder för att samla in eller ta emot information från denna

webbplats och på andra ställen på Internet. Vi kan använda denna information för att förbättra

våra marknadsföringsprogram och innehåll och för att rikta annonser på webbplatsen och/eller på

andra platser.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


 

 Internetbaserad reklam: Vi kan komma att använda tredje parts reklamföretag för att visa 

annonser om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig när du öppnar och använder våra 

tjänster och andra webbplatser, appar eller onlinetjänster, baserat på information som gäller din 

åtkomst till och användning av våra tjänster och andra webbplatser, appar och tjänster på alla dina 

enheter, samt information som tas emot från tredje part. För att göra det kan dessa företag placera 

eller identifiera en unik cookie på din webbläsare (inklusive genom användningen av pixeltaggar 

som beskrivs ovan). De kan också använda dessa tekniker, tillsammans med information de samlar 

in om din användning online, för att känna igen dig på alla enheter du använder, t.ex. en 

mobiltelefon och en bärbar dator. Om du vill ha mer information om dessa metoder och för att lära 

dig hur du tackar nej i webbläsare på just den enheten som du läser denna sekretesspolicy på kan 

du besöka www.aboutads.info och www.networkadvertising.org och tacka nej i mobilappar. Du kan 

också avanmäla dig på Twitter genom att gå till ditt kontos sekretessinställningar och avmarkera 

rutan bredvid ”Tailor ads based on information shared by ads partners” (Anpassa annonser baserat 

på information som delats av reklamsamarbetspartners). 

 

 Spåra inte-signaler: Just nu kan vi inte hantera webbläsarens ”Spåra inte”-signaler, eftersom vi 

inväntar åtgärder från intressenter och andra för att utveckla standarder för hur sådana signaler 

ska tolkas. Tredje part, inklusive våra tjänsteleverantörer kan samla in information om dina 

aktiviteter online över tid och mellan olika webbplatser, inklusive när du besöker vår webbplats. Du 

kan lära dig mer om hur man gör val gällande insamling av information om dina onlineaktiviteter 

över tid och mellan tredje parts webbplatser eller onlinetjänster genom att besöka 

www.aboutads.info och www.networkadvertising.org. 

 

Hur kategoriseras våra cookies? 
Vi kategoriserar cookies som används på vår webbplats baserat på UK International Chamber of Commerces 

cookieguide, enligt följande: 

 

Cookies är ”absolut nödvändiga” eller ”väsentliga” för funktionerna på webbplatsens plattform. Dessa cookies krävs för att användaren 

ska kunna gå runt på webbplatsen och använda funktionerna. 

”Prestationscookies” som samlar in information om hur användarna navigerar på webbplatsen, t.ex. vilka sidor som användarna 

använder mest. De identifierar hur användarna interagerar med vår webbplats, tar reda på vilka sidor som användarna stannar upp, 

vilka sidor som inte används så ofta, vilka sidor som har lång laddningstid, vilka sidor som användarna tenderar att besöka samt i 

vilken ordning. Allt detta hjälper oss att förfina och utveckla vår webbplats för att den ska bli mer användarvänlig nästa gång en 

användare besöker oss. 

”Funktionalitetscookies” som gör att webbplatsen ”minns” vilka val du gör 

 

Mer allmän information om cookies och hur man inaktiverar dem i webbläsaren finns på www.allaboutcookies.org . 

Kontakta oss (se paragraf 5) om du har frågor om de cookies som används på denna webbplats. 

 

Typ och kategori av 

cookie 

Syfte med cookies Livslängden för 

cookies: beständig 

eller 

Påverkan på 

privatlivet 

(liten/medel/stor) 

http://www.aboutads.info/
http://www.networkadvertising.org/
http://www.aboutads.info/
http://www.aboutads.info/
http://www.networkadvertising.org/
http://www.allaboutcookies.org/


sessionscookie? 

Första eller tredje 

part? 

Väsentlig 

transaktionsfunktionalitet 

(Väsentlighet och 

funktionalitet) 

Väsentlig för grundläggande shopping- och 

bokningsfunktioner, främst för navigerings- och 

bokningsinformation under en webbläsarsession. 

Utan denna cookie fungerar inte 

bokningsprocessen på denna webbplats. 

Session; första part Liten – tekniska detaljer 

som endast avser 

inloggning och 

transaktionselement. 

Stöd för 

transaktionsfunktioner 

(Funktionalitet) 

Stöd för grundläggande sök-, transaktions- och 

bokningsfunktioner (se ovan). 

Beständig baserat på 

standardförfallotid för 

webbläsarcookie; första 

part 

Liten – inget personligt. 

Navigeringsanalys 

(Prestation) 

Att utvärdera en användares användning av denna 

webbplats och sammanställa rapporter om 

användarens aktivitet. En tredje part (t.ex. 

Omniture) lagrar informationen som kakan 

inhämtat. Den kan yppa information till tredje parter 

när så krävs enligt lag och när tredje part 

behandlar informationen för t.ex. Omniture. 

Inhämtade uppgifter används för att sköta 

webbplatsens design och funktion. 

Beständig baserat på 

standardförfallotid för 

webbläsarcookie; första 

och tredje part 

Medel – inget personligt 

Gäller policyn länkade sidor? 
Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Detta meddelande om cookies gäller endast denna 
webbplats, så när du länkar till andra webbplatser ska du läsa deras policyer om cookies. 

Hur uppdaterar vi detta cookie-meddelande? 
Vi reviderar regelbundet vårt meddelande om cookies och vi publicerar uppdateringar på vår webbplats. 

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om det här cookie-meddelandet? 
Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vårt meddelande om cookies eller om den information 
som vi har om dig. 

Via e-post: cookiepolicyuk@rci.com 

På webben besöker du: Kontakta oss 
Eller skriv till oss på: RCI Europe Customer Service, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, 
Bessboro Road, Blackrock, Cork, Ireland T12 W3WR. 

mailto:cookiepolicyuk@rci.comm
https://www.rci.com/pre-rci-sv_SE/footer/contact-us.page

