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Introduktion
Denna cookiepolicy förklarar hur Findity och dess dotterbolag (kollektivt "Findity",
"vi", "oss" och "vår") använder cookies och relaterad teknik för att känna igen dig
när du besöker våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till
www.findity.com och relaterade webbadresser, mobilversioner eller lokaliserade
versioner och relaterade domäner/underdomäner ("webbplatser"). Här beskrivs
vilken teknik som används, varför vi använder den och hur du kan hantera och
kontrollera den.

Cookies i vår tjänst
Vår tjänst som tillhandahålls via vår plattform Findity använder endast
nödvändiga cookies.

Cookies och relaterad teknik och behandling av personuppgifter
Vi kan behandla personuppgifter om dig när vi använder cookies eller relaterad
teknik, t.ex. din IP-adress, ditt användarnamn, en unik identifierare eller en
e-postadress. När vi gör det kommer vi endast att behandla dina personuppgifter
i enlighet med vår integritetspolicy. Du kan läsa om hur och varför vi samlar in
dina personuppgifter, vem vi kan dela dina personuppgifter med och hur du kan
utöva dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning på vår hemsida.

Vad är Cookies?
En cookie är en liten bit data som placeras i webbläsaren på din dator eller mobila
enhet när du besöker en webbplats och använder dess funktioner eller använder
en app. Cookies används vanligen av leverantörer av onlinetjänster för att
underlätta och hjälpa interaktionen med användarna att bli enkel och snabb
(genom att hjälpa oss att skilja dig från andra användare och göra det möjligt för
oss att hämta saker som dina inställningar och preferenser), samt för att
tillhandahålla rapporteringsinformation och underlätta annonsering på nätet.
Cookies som Findity sätter in på webbplatserna kallas "förstapartscookies".
Cookies på webbplatserna som sätts av andra parter än Findity kallas
"tredjepartscookies". Cookies från tredje part gör det möjligt att tillhandahålla
funktioner från tredje part på eller via webbplatserna (t.ex. reklam, interaktivt
innehåll och analys).

Varför använder vi cookies?
Vi använder cookies från första part och/eller tredje part på våra webbplatser i
olika syften, t.ex:
● för att underlätta driften och funktionaliteten av våra webbplatser;
● För att förbättra upplevelsen av våra webbplatser och göra navigering
snabbare och enklare;
● för att vi ska kunna skapa en skräddarsydd användarupplevelse för dig och
för att vi ska kunna förstå vad som är användbart och intressant för dig;
● för att analysera hur våra webbplatser används och hur vi bäst kan anpassa
och förbättra dem;
● identifiera potentiella kunder och anpassa våra marknadsförings- och
försäljningsaktiviteter;
● För att underlätta skräddarsydda annonser på nätet efter dina intressen.

Vilken typ av cookies använder vi och vad används de till?
Vi använder följande typer av cookies på våra webbplatser:

Viktiga Cookies
Vi använder viktiga cookies för att våra webbplatser ska fungera. Dessa cookies är
absolut nödvändiga för att möjliggöra centrala funktioner som säkerhet,
nätverkshantering, dina cookie preferenser och tillgänglighet. Utan dem skulle du
inte kunna använda grundläggande tjänster. Du kan inaktivera dessa genom att
ändra inställningarna i din webbläsare, men detta kan påverka hur webbplatserna
fungerar.

Prestanda- och funktionscookies
Dessa cookies används för att förbättra prestandan och funktionaliteten på våra
webbplatser, men är inte nödvändiga för användningen av dem. Utan dessa
cookies kan dock vissa funktioner bli otillgängliga, till exempel att du måste ange
dina inloggningsuppgifter varje gång du besöker tjänsten eftersom vi inte skulle
kunna komma ihåg att du har loggat in tidigare.

Marknadsföringcookies
Dessa kontobaserade marknadsföringscookies gör det möjligt för oss att
identifiera framtida kunder och kunna anpassa våra försäljnings- och
marknadsföringsaktiviteter.

Cookies för analys och anpassning
Dessa cookies samlar in information som används för att hjälpa oss att förstå hur
våra webbplatser används eller hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är,
eller för att hjälpa oss att anpassa våra webbplatser för dig.

Vi använder cookies från Google Analytics för att samla in begränsade uppgifter
direkt från slutanvändarens webbläsare så att vi bättre kan förstå hur du använder
våra webbplatser. Mer information om hur Google samlar in och använder dessa
uppgifter finns på Google Analytics och du kan se deras villkor här. Du kan välja
bort all Google-stödd analys på våra webbplatser genom att besöka:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Reklamcookies
Dessa cookies samlar in information över tid om din onlineaktivitet på
webbplatserna och andra onlinetjänster för att göra annonser online mer
relevanta för dig. Detta kallas intressebaserad reklam. De utför också funktioner
som att förhindra att samma annons ständigt dyker upp igen och att se till att
annonser visas korrekt för annonsörer.

Cookies är inte det enda sättet att känna igen eller spåra besökare. Vi kan
använda andra liknande tekniker från tid till annan, som webbfyrar (ibland kallade
"spårningspixlar" eller "clear gifs"). Deras funktion är att förse oss med statistisk
information om trafiken på webbplatsen och hur människor navigerar på vår
webbplats, samt att underlätta marknadsföring och intressebaserad reklam.
Webbfyrar är vanligtvis genomskinliga grafiska bilder som placeras på en
webbplats. Webbfyrar används i kombination med cookies för att mäta
besökarnas agerande på webbplatser, och om man avböjer cookies kommer
detta att försämra deras funktion. Vi och våra marknadsförings- och
annonspartners kan använda webbfyrar för att få information som URL:en för den
sida där fyren visas, tiden då sidan med fyren visades och vilken typ av webbläsare
som användes för att visa sidan.
Vi kan också använda webbfyrar i marknadsföringsmeddelanden som skickas av
vårt system. Om du får en HTML-formaterad version av sådana
e-postmeddelanden och ditt e-postmeddelande är konfigurerat för att ladda ner
bilder, kommer ett register över om du öppnar e-postmeddelandet eller inte (och,
om du öppnar e-postmeddelandet, hur ofta du öppnar det) att sparas i din
prenumerationshistorik. Ditt engagemang i innehållet i meddelandet (t.ex. vilka
länkar du klickar på) kommer också att registreras.
Vi använder också caching och lokal lagring i din webbläsare för att lagra
anpassningsinställningar, t.ex. ditt språk och vilka flikar du senast tittade på i vår
produkt. Detta gör det möjligt för oss att förbättra din upplevelse och återuppta
sessioner där du slutade.
Vi kan använda denna information för att få en indikation på innehållets
popularitet och för att hjälpa oss att fatta beslut om framtida innehåll och
formatering. Vi kan också använda informationen för att publicera mer innehåll

som är relevant för användarna i framtida utgåvor och för att avregistrera
mottagare som inte har öppnat våra e-postmeddelanden under en viss tid.

Cookies från tredje part
Vissa cookies som har satts in på våra webbplatser har inte satts in av Hubspot
som första part. Dessa tredjepartstjänsteleverantörer kan ställa in sina egna
cookies i din webbläsare. Tredjepartstjänsteleverantörer kontrollerar många av de
prestanda- och funktionalitets-, marknadsförings- och analyscookies som beskrivs
ovan. Vi kontrollerar inte användningen av dessa tredjepartscookies eftersom
cookies endast kan nås av den tredje part som ursprungligen ställde in dem.

Cookie förteckning
Lista över de cookies vi använder på vår webbplats finns på vår hemsida.

Kontroll av cookies och liknande teknik - användare i EU
Du kan när som helst ställa in och ändra dina inställningar genom att gå in på vår
cookiehantering på vår webbplats.

Blockera och inaktivera cookies och liknande teknik
Oavsett var du befinner dig kan du också ställa in din webbläsare så att den
blockerar cookies och liknande teknik, men detta kan blockera våra viktiga
cookies och hindra vår webbplats från att fungera korrekt, och du kanske inte kan
utnyttja alla dess funktioner och tjänster fullt ut. Du bör också vara medveten om
att du också kan förlora viss sparad information (t.ex. sparade
inloggningsuppgifter, webbplatspreferenser) om du blockerar cookies i din
webbläsare.Olika webbläsare ger dig olika kontrollmöjligheter. Om du inaktiverar
en cookie eller en kategori av cookies raderas inte cookien från din webbläsare,
utan du måste göra detta själv i din webbläsare.

Besökarnas samtycke
Utgångspunkten är att vi inhämtar ditt samtycke innan vi hämtar eller lagrar
cookies. Detta gäller vid alla former av cookies, med undantag för nödvändiga
cookies för vilka vi inte behöver inhämta ditt samtycke.
Du kan när som helst ställa in och ändra dina inställningar genom att gå in på vår
cookiehantering på vår webbplats. Du har även möjlighet att via inställningar i
webbläsarens sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några
kakor. Detta kan dock blockera våra nödvändiga cookies och hindra vår webbplats
från att fungera korrekt. Vidare föreligger risk för att du inte kan utnyttja
webbplatsens alla funktioner och tjänster fullt ut. Du bör också vara medveten om

att du kan förlora viss sparad information (t.ex. sparade inloggningsuppgifter,
webbplatspreferenser, etc.) om du blockerar cookies i din webbläsare.
Olika webbläsare ger dig olika kontrollmöjligheter. Om du inaktiverar en cookie
eller en kategori av cookies raderas inte cookien från din webbläsare, utan detta
måste du göra själv i din webbläsare.

Uppdateringar av denna cookiepolicy
Vi kan komma att uppdatera denna cookiepolicy från tid till annan för att till
exempel återspegla ändringar i de cookies vi använder eller av andra operativa,
juridiska eller regulatoriska skäl. Besök därför denna cookiepolicy regelbundet för
att hålla dig informerad om vår användning av cookies och relaterad teknik.
Datumet högst upp i denna cookiepolicy anger när den senast uppdaterades.

Om du behöver mer information
Om du har några frågor om vår användning av cookies eller annan teknik kan du
skicka ett e-postmeddelande till oss på legal@findity.com

