Cookiepolicy
Cookies är små textrader som läses in i datorns minne eller lagras som filer på datorn för att förbättra
användningen och upplevelsen av webbplatsen. Galleria Trädgården AB (”Gallerian”) använder
cookies och andra liknande lagringstekniker på webbplatsen www.galleriatradgarden.se
(”Webbplatsen”). Denna cookiepolicy beskriver hur vi samlar in och använder cookies och andra
spårtekniker.
Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din dator, mobiltelefon eller annan enhet.
En cookie kan inte direkt identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad
på din dator, surfplatta eller telefon när du via internet besöker olika webbplatser. Förutom cookies
använder vi andra liknande spårtekniker såsom pixlar, iframes etc. Även om vi benämner våra cookies
och spårtekniker, med ordet ”cookies” så inkluderar vår användning även spårtekniker.
Hur använder vi cookies?
När du besöker vår Webbplats kommer Grundläggande och Nödvändiga webbplatscookies att
placeras på din enhet för att Webbplatsen och de tjänster du begär ska fungera.
Vilka cookies vi använder?
Vi använder oss av Grundläggande och Nödvändiga cookies som alltid är aktiva.
Nedan förklarar vi hur vi använder Grundläggande och Nödvändiga cookies, för vilka ändamål de
används och hur länge de används.
1) Grundläggande och Nödvändiga webbplatscookies (alltid aktiva)
Grundläggande cookies används för att webbplatsen ska fungera tekniskt, ha en bra prestanda så att
informationen du efterfrågar ska laddas snabbt och vara säker att använda. Nödvändiga cookies krävs
för att funktioner som du uttryckligen begär ska fungera. Exempelvis komma ihåg uppgifter som du
skriver i ett formulär. För dessa cookies krävs inget samtycke och de kommer därför alltid att vara
aktiva.
Följande cookies ingår i kategorin Grundläggande och Nödvändiga cookies.
Namn

Utfärdare

Ändamål

Upphör

Accept_cookies

Centrumkanalen

Registrerar om
besökaren har
accepterat cookies

2 dagar

PHP-session

Centrumkanalen

Session cookie för att
registrera om
besökaren är en
inloggad administratör

1 timme

Grundläggande och Nödvändiga cookies används för följande ändamål som finns angivna i
integritetspolicyn
- 5.1 d. Besök på Webbplatsen

- 5.1 e. Säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott samt
hantera och förebygga olyckor och skador
Hur du kan neka eller godkänna användningen av cookies?
På Webbplatsen använder vi endast Grundläggande och Nödvändiga cookies som alltid behöver vara
aktiva. Du kan därför inte göra några val relaterat till dessa cookies och enligt lag krävs det inte heller
att vi inhämtar samtycke från dig för denna användning.
Särskilt om utlämning av personuppgifter till tredje part?
Våra Grundläggande och Nödvändiga cookies används bara för att kunna tillhandahålla Webbplatsen
och de funktioner som du efterfrågar. Vi delar inte din data med tredje part för tredje parts egna
ändamål. I de fall vi delar data med tredje part är det om de är ett personuppgiftsbiträde till oss som
behandlar data enligt våra instruktioner och för våra ändamål.
Hur du raderar cookies
Om du inte längre vill att cookies ska placeras vid ditt besök av Webbplatsen kan du stänga av dessa i
inställningarna i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du informeras varje gång
Webbplatsen försöker placera en cookie på din enhet. Tänk på att webbplatsens funktionalitet kan
påverkas om du helt blockerar användningen av cookies. Du kan också använda din webbläsare för
att radera tidigare lagrade cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas,
se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Kom ihåg att du när som helst kan radera cookies
manuellt från din hårddisk.
Hur du tar bort cookies beror på vilken webbläsare du använder. Observera att om du använder flera
webbläsare måste motsvarande ändringar göras för respektive webbläsare.
Har du fortfarande frågor?
Vill du läsa mer om cookies kan du bl.a. göra detta på Kommunikationsmyndigheten PTS webbplats
och på minacookies.se. Om du fortfarande har frågor om hur vi använder cookies är du välkommen att
kontakta oss via anna.bengtsson@coop-varberg.se.
Mer information
Information om behandling av personuppgifter
Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

