Cookies på blataget.com
Blå Tågets hemsida innehåller så kallade Cookies. Cookies möjliggör att hemsidan kommer ihåg
viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare.

Vad är cookies och hur använder vi cookies?
Blå Tågets hemsida innehåller så kallade Cookies. Cookies är en liten textfil som placeras på
datorn av en webbserver och fungerar som ett ID-kort. Cookies möjliggör att hemsidan kommer
ihåg viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare. Liksom de flesta andra
hemsidor, använder blataget.com cookies för att förbättra din internetupplevelse på följande sätt:
Du har loggat in på webbplatsen och skall därigenom slippa logga in på varje ny sida du
besöker.
Hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg / utcheckningsprocess.
Anpassa våra tjänster efter de användarpreferenser du angivit.
Räkna antalet användare och trafik. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi
utveckla och förbättra den.
Anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig.
Samla in och analysera beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte
att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och
budskap till användaren.
Det finns två typer av cookies och på Blå Tågets webbplats används båda. Den ena typen, som
kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till
exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt
för statistikuppföljning. Nedan har vi listat alla cookies, deras syfte, vilket domän de tillhör och
deras livslängd. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en
webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du
stänger din webbläsare. På Blå Tågets webbplats används också tredjepartscookies för bland
annat Google Analytics och Remarketing. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna
förbättra den, samt att kunna göra riktad reklam. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din
webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du
spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Blå Tågets hemsida.

Klicka på följande länkar för att läsa mer om hur du ändrar inställningarna för cookies:
Inställningar för cookies i Internet Explorer
Inställningar för cookies i Firefox
Inställningar för cookies i Chrome
Inställningar för cookies i Safari
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