OM COOKIES PÅ TOSSELILLA
Vår webbsida använder sig, som de flesta andra webbsidor, av cookies för att ge dig
bästa möjliga användarupplevelse. Cookies är små textfiler som läggs på din dator,
mobiltelefon eller surfplatta när du använder vår webbsida.
Varför cookies?
-Det gör så att webbsidan fungerar som du förväntar dig och ger ökad säkerhet när du
använder vår webbsida.
-Används för att samla in anonym statistik i syfte att förbättra webbsidans prestanda
och funktionalitet samt utvärdera och förbättra marknadsföringsinsatser.
Cookies används inte i syfte att spara personlig information om dig utan ditt samtycke
och ingen information skickas vidare till tredje part.
Tillåtelse att använda cookies
Om inställningarna i den webbläsare du använder för att besöka vår webbsida är inställd
på ett sådant sätt att de tillåter cookies innebär det att du accepterar cookies på vår
webbsida.
Stänga av cookies
Cookies går att radera eller helt stängas av om så önskas. Vi kan dock inte garantera att
webbsidan då fungerar tillfredsställande. Dessa stängs av i din webbläsares
säkerhetsinställningar. Hur detta görs är olika på webbläsare och beroende på version,
finns beskrivning om du söker på din webbläsares hjälpsida.
Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbsida.
ABOUT COOKIES AT TOSSELILLA
Our website, like most other websites, uses cookies to provide you with the best
possible user experience. Cookies are small text files that are placed on your computer,
mobile phone or tablet when you use our website.
Why cookies?
-This makes the website work as you expect and provides increased security when you
use our website.
-Used to collect anonymous statistics to improve the performance and functionality of
the website and to evaluate and improve marketing efforts.
Cookies are not used for the purpose of saving personal information about you without
your consent and no information is passed on to third parts.
Permission to use
If the settings in the browser you use to visit our website are set in such a way that they
allow cookies , this means that you accept cookies on our website.
Cookies can be deleted or completely turned off if desired. However, we cannot

guarantee that the website will then function satisfactory. These are turned off in your
browser's security settings. How this is done is different on browsers and depending on
the version, there is a description if you search at your browser's help page.
Further information about cookies can be found on the Swedish Post and Telecom
Agency's website.

