
 

Bästa kund till Marley Spoon och besökare på vår webbplats, 

Här kan du läsa om användningen av cookies och analysverktyg på vår webbplats, hur de fungerar och hur du 
kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan ta bort personuppgifter som 
samlas in. Det finns mer information i vår integritetspolicy. 

Vad är cookies och vilka kategorier av cookies använder Marley Spoon? 

En cookie är en liten textfil som lagras på terminalens webbläsare i samband med ett besök på webbplatsen. Med 
hjälp av cookies är det till exempel möjligt att identifiera varje enskild terminal. Cookies kan också 
användas för att säkerställa att en viss webbplats visas fullständigt och korrekt. 

Marley Spoon använder så kallade "förstapartscookies" (fp). Cookies som används på vår webbplats via tredje 
part och partner till Marley Spoon, kallas för "tredjepartscookies" (tp). 

Hur tar jag bort cookies? 

Du kan ta bort enskilda eller alla cookies via din webbläsares inställningar. De olika 
webbläsarleverantörerna erbjuder också ytterligare information och instruktioner om hur man i förväg kan 

blockera lagring av cookies: 

Mozilla Firefox І Internet Explorer І Google Chrome І Opera І Safari 

Cookies som används i reklamsyfte kan du ofta hantera individuellt, både företaget och funktionen bakom den. 
Du finner verktyg för att hantera cookies på  https://www.aboutads.info/choices eller 
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. 

De flesta webbläsare erbjuder dessutom en ”Do-Not-Track funktion” som kan användas för att ange vilka 
webbplatser du inte vill bli ”spårad” av. När den här funktionen är aktiverad, berättar webbläsaren för 
annonsnätverk, webbplatser och program att du inte vill spåras för visning av beteendestyrda annonser 
och liknande. Din webbläsarleverantör erbjuder information och instruktioner för användning av den här 
funktionen: 

Mozilla Firefox І Internet Explorer І Google Chrome І Opera І Safari 

Dessutom kan du förhindra standardmässig inläsning av så kallade skript. NoScript fungerar så att det endast 
läses in skript från JavaScript, Java och insticksprogram från betrodda domäner som definieras av dig. 
Din webbläsarleverantör erbjuder information och vägledning för användning av den här funktionen: 
(tex. för Mozilla Firefox). 

Vilka cookies används i samband med besök på och användning av webbplatsen? 
 

Namn (fp)  Ändamål  Radera 
_gat  Prestanda- och analyscookies: Används av Google Analytics för att 

begränsa begärandetakten 
1 dag 

_gid  Prestanda- och analyscookies: Registrerar den unika identifikationen som 
används för att skapa statistiska uppgifter om användarens användning 
av webbplatsen. 

1 dag 

_ga  Prestanda- och analyscookies: Upptäcker det unika ID som används för 
att generera statistiska uppgifter om användarens användning av 
webbplatsen 

24 månader 

_gcl_au  Prestanda- och analyscookies: används av Google Analytics för att 
skilja mellan användare och användarbeteende. 

24 månader 

_vis_opt  Prestanda- och analyscookies: Vi kan visa kunden flera olika versioner av 
en sida för att ta reda på vilken sida som ger den bästa kundupplevelsen. 

12 månader 

_fbp  Annonscookie: Används av Facebook för att visa en mängd olika 
reklamprodukter, till exempel annonser i realtid från en tredje part 

130 min 

_vwo_uuid  Prestanda- och analyscookies: Används av Visual Website 
Optimizer för att säkerställa att samma typ av användargränssnitt 
visas vid varje besök om användaren deltar i ett designexperiment 

10 år 

_vwo_sn  Prestanda- och analyscookie: samlar in data om användaren som 
besöker webbplatsen, till exempel antalet besök, besökens 
genomsnittslängd och inlästa sidor samt genererar rapporter för att 
optimera webbplatsens innehåll. Samlar in statistik om användarens 
besök på webbplatsen, till exempel antalet besök, besökens 

1 dag 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
http://www.opera.com/de/help
http://www.opera.com/de/help
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE
https://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
https://www.mozilla.org/de/firefox/dnt/
https://www.mozilla.org/de/firefox/dnt/
https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
http://help.opera.com/Windows/12.10/de/notrack.html
http://help.opera.com/Windows/12.10/de/notrack.html
https://support.apple.com/kb/PH21416?locale=de_DE
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/noscript/


 

genomsnittslängd och inlästa sidor. 
_vwo_ds  Prestanda- och analyscookies: Samlar in statistik om användarens besök 

på webbplatsen, till exempel antalet besök, besökens genomsnittslängd 
och inlästa sidor. 

3 månader 

_vis_opt_exp_15
0_spl 

Prestanda- och analyscookies: Används av Visual Website 
Optimizer för att säkerställa att samma typ av användargränssnitt 
visas vid varje besök om användaren deltar i ett designexperiment. 

99 dagar 

_vis_opt_test_co
okie 

Prestanda- och analyscookie: kontrollerar om användarens webbläsare 
stöder cookies 

Session 

 



 

 
_vis_opt_s  Prestanda- och analyscookies: Används av Visual Website Optimizer för 

att ta reda på om användaren deltar i ett designexperiment. 
12 månader 

_dc_gtm_UA  Prestanda- och analyscookies: Används av Google Tag Manager för att 
styra inläsningen av Google Analytics Script-taggar som används. 

1 dag 

_vwo_uuid_v2  Prestanda- och analyscookies: Samlar in information om sökförfrågningar 
på vår sida 

12 månader 

stripe_sid  Prestanda- och analyscookies: Denna cookie behövs för att 
slutföra kreditkortstransaktioner på webbplatsen. Tjänsten 
tillhandahålls av Stripe.com och möjliggör onlinetransaktioner 
utan att lagra kreditkortsinformationen. 

1 dag 

stripe_mid  Prestanda- och analyscookies: Denna cookie behövs för att 
slutföra kreditkortstransaktioner på webbplatsen. Tjänsten 
tillhandahålls av Stripe.com och möjliggör onlinetransaktioner 
utan att lagra kreditkortsinformationen. 

12 månader 

_marley_spoon_s
ession 

Tekniskt nödvändiga cookies: Med hjälp av denna cookie kan vi inom 
ramen för en beställningsprocess urskilja en viss webbplatsbesökare från 
andra användare. Cookie utplacerat med MS-program i syfte att 
identifiera individuella användarsessioner och få tillgång till vårt interna 
sessionsminne 

Session 

_uetsid  Annonscookie: Denna cookie kopplar ihop data från Bings annonsnätverk 
med kampanjer på vår hemsida i marknadsförings- och analyssyfte 

Session 

guest_token  Annonscookie: Syftet är att spåra dina sökningar på Bing, din plats och 
dina interaktioner med tjänster från Microsoft och utifrån detta optimera 
annonsvisningen på Bing och MSN. 

12 månader 

Namn (tp)  Ändamål  Radera 
MUID (.bing.com)  Annonscookie: Syftet är att spåra dina sökningar på Bing, din plats och 

dina interaktioner med tjänster från Microsoft och utifrån detta optimera 
annonsvisningen på Bing och MSN. 

12 månader 

IDE 
(.doubleclick.net) 

Annonscookie: Används av Google DoubleClick för att registrera och ge 
information om användarens åtgärder på webbplatsen efter att ha tittat 
eller klickat på en annons från leverantören i syfte att mäta en viss annons 
effektivitet och att visa mer riktade annonser för användaren. 

12 månader 

test_cookie 
(.doublecl
ick. net) 

Annonscookie: Kontrollerar om den webbläsare som används av 
webbplatsbesökare stödjer eller tillåter cookies. 

Session 

fr (.facebook.com) Annonscookie: Används av Facebook för att visa en mängd olika 
reklamprodukter, till exempel annonser i realtid från en tredje part. 

3 månader 

M (.m.stripe.com)  Prestanda- och analyscookies: Identifierar den enhet som webbplatsen 
besöks från. Gör det möjligt att formatera webbplatsen enligt den enhet 
som används. 

10 år 

MUIDB 
(bat.bing.com) 

Annonscookie: Dessa cookies används av Microsofts annonser för 
anonym användaridentifiering och hjälper därmed oss att mäta 
effektiviteten för våra marknadsföringskampanjer. 

13 månader 

 

Vilka analysverktyg använder Marley Spoon och kan jag invända mot användning av analys- och 
spårningsverktyg (opt-out)? 

 

 
 

Google AnalyticsGoogle Analytics är ett 
analysverktyg från Google Ireland 
Limited, Gordon House, 4 Barrow 
St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Med 
hjälp av Google Analytics kan du 
via webbplatsen bland annat 
analysera var användarna kommer 

ifrån och hur de beter sig på 
webbplatsen. Du hittar information 
om analysverktyg, syfte med 
databehandlingen och 
dataskyddsleverantör här. 

 

https://www.google.de/intl/de/analytics/
https://policies.google.com/?hl=en


 

Installation av det här tillgängliga 
webbläsartillägget 

 
Om du besöker vår sida från mobila enheter, 

ska du klicka på den här länken. 
 

 
Google Tag Manager Detta verktyg från Google 

integreras i vår webbplats med 
hjälp av en spårningskod (”tag”) 
från Google Analytics. 

   

Se ovan 
 

 
GA Audiences Inom ramen för Google Analytics  

och i förhållande till annonser som 
visas via Googles och dess 
partners annonstjänster, använder 
vi även applikation GA Audiences  
för att våra annonser endast ska 
visas för de användare som 
faktiskt har visat intresse för vårt 
online-erbjudande, eller som 
uppfyller särskilda krav (t.ex. att 
de är intresserade av vissa ämnen 
eller produkter så som fastställt 
utifrån webbplatserna de besökt) 
som vi överför till Google. 

   

Du kan förhindra att denna leverantör 
registrerar och behandlar dina data på vår 
hemsida, om du utför den här beskrivna 
opt-out-metoden  på webbplatsen. 

 

 
Outbrain 
   

Outbrain, respektive dess 
komponenter, Outbrain Pixel 
och Outbrain Amplify, är 
tjänster som tillhör Outbrain 
UK Limited, 5 New Bridge 
Street, London, EC4V 6JAUK, 
Storbritannien, som används 
för att visa anpassade 
annonser med hjälp av så 
kallade widgets. 
Outbrain ställer ut en så kallad 
Universally Unique Identifier 
(UUID) som kan identifiera 
användaren från den använda 
terminalen när användaren 
besöker en webbplats med en 
widget från Outbrain 
installerad. Outbrain upprättar 
användarprofiler som används 
för att sammanställa 
användarinteraktioner från en 
given webbläsare och/eller 
terminal (t ex. sidvisning och 
klick) i syfte att härleda denna 
UUID 

   

Du kan förhindra att 
denna leverantör 
registrerar och behandlar 
dina data på vår 
webbplats, om du utför 
den här beskrivna 
opt-out-metoden på 
webbplatsen. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/2611268?hl=de&ref_topic=2611283
https://www.google.de/intl/de/analytics/
https://support.google.com/analytics/answer/2611268?hl=de&ref_topic=2611283
https://adssettings.google.de/authenticated?hl=de&display_optout
https://adssettings.google.de/authenticated?hl=de&display_optout
https://adssettings.google.de/authenticated?hl=de&display_optout
https://adssettings.google.de/authenticated?hl=de&display_optout
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.outbrain.com/de/


 

preferenser. Det finns mer 
information om Outbrains 
integritetspolicy på 
http://www.outbrain.com/leg
al/privacy, samt 
https://my.outbrain.com/rec
ommendations-settings/ho
me. 

Unbounce För specifika kampanjer och 
annonser, använder vi tjänster 
från företaget Unbounce 
Marketing Solutions Inc., 400-401 
West Georgia Street, Vancouver, 
BC, Kanada. I förbindelse med 
våra annonskampanjer står 
Unbounce värd för enskilda 
plattformar som vi använder. Din 
webbläsare kommunicerar i 
samband med detta direkt med 
Unbouce, så din IP-adress kan 
kommuniceras till dem för 
placering av cookies. Du hittar 
mer information om Unbounce 
och deras dataskydd här: 
http://unbounce.com/privacy/; 
https://unbounce.com/de/dsgvo/ 

   

 
 
 
 

Se ovan 
 

 
Visual Website Optimizer 
   

Visual Website Optimizer är ett 
analysverktyg från företaget 
Wingify 14th Floor, KLJ Tower 
North, Netaji Subhash Place, Pitam 
Pura, Delhi 110034, Indien, som 
hjälper oss med att upprätta 
statistik om besökarna på vår 
hemsida (inom ramen för så kallade 
”A/B-test”) för att sedan anpassa 
vårt tjänsteutbud utifrån sådan 
information. Visual Website 
Optimizer ger en inblick i hur olika 
förändringar påverkar webbplatsen 
(t.ex. ändringar av inmatningsfält, 
design, osv.). För ytterligare 
information hänvisar vi till 
integritetspolicyn för Visual 
Website Optimizer: 
http://visualwebsiteoptimizer.com/p
rivacy-policy.php. 

   

Du kan förhindra att denna 
leverantör registrerar och 
behandlar dina data på vår 
webbplats, om du utför den  
här beskrivna 
opt-out-metoden på 
webbplatsen. 

 

 
 

Bing Ads 
 
 
 
 
 
 
DoubleClick 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google Adwords User Lists, GA 
Audiences och Google 
Dynamic Remarketing 

   

http://www.outbrain.com/legal/privacy
http://www.outbrain.com/legal/privacy
http://unbounce.com/privacy/
https://unbounce.com/de/dsgvo/
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/vwo.com/
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/vwo.com/
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/vwo.com/
http://visualwebsiteoptimizer.com/privacy-policy.php
http://visualwebsiteoptimizer.com/privacy-policy.php
https://vwo.com/opt-out/
https://vwo.com/opt-out/
https://vwo.com/opt-out/
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/advertise.bingads.microsoft.com/de-de
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.doubleclickbygoogle.com/de/


 

Bing Ads är en del av Microsofts 
annonsnätverk (Microsoft 
Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, USA). 
Denna tjänst gör det möjligt att 
spåra användarens aktiviteter på vår 
webbplats, om användarna har 
kommit till vår webbplats via 
annonser från Bing Ads. Du finner 
mer information om leverantörens 
användning och dataskydd här. 

 
DoubleClick är ett annonsverktyg 
från Google som ger dig möjlighet 
att visa intressebaserade annonser 
för besökare på vår webbplats och 
webbplatserna för tredje part. I 
denna förbindelse tilldelas din 
webbläsare ett pseudonymiserat 
identifieringsnummer (ID) som 
används för att kontrollera vilka 
annonser som visas i webbläsaren 
och vilka annonser du klickar på. 
Användningen av 
DoubleClick-cookies gör det möjligt 
för Google att visa annonser baserat 
på tidigare besök på vår 
eller andras webbplatser. Du hittar 
närmare uppgifter om leverantörens 
användning och dataskydd på 
https://www.google.com/intl/de/polic
ies. 

Dessa annonsverktyg från Google 
använder vi för dynamisk 
retargeting. Denna funktion syftar till 
att visa intressebaserade annonser i 
Googles annonsnätverk för 
webbplatsens besökare. 
Användningen av cookies gör det 
möjligt för Google att visa annonser 
baserat på tidigare besök på vår 
eller andras webbplatser. Du hittar 
mer information om leverantörens 
dataanvändning och dataskydd på 
https://policies.google.com/technolo
gies/ads?hl=en. 

 

Du kan förhindra att denna 
leverantör registrerar och 
behandlar dina data på vår 
webbplats, om du utför den  
här beskrivna 
opt-out-metoden på 
webbplatsen. 

 
 

Du kan förhindra att denna 
leverantör registrerar och 
behandlar dina data på vår 
webbplats, om du laddar 
ned och installerar ett 
webbläsarinsticksprogram 
via: 
https://www.google.com/se
ttings/a ds/plugin?hl=de 

 
 
 
 
 

Du kan invända mot 
behandlingen av dina data 
genom att ändra dina 
Google-inställningar  
enligt dina önskemål. 

 

 
 

AWIN AWIN  är en 
marknadsföringstjänst från AWIN 
AG, Eichhornstraße 3, 10785 
Berlin, Tyskland 
(affiliate-nätverrksloperatör). AWIN 
lagrar  cookies på terminaler 
tillhörande användare som 
besöker eller använder 
webbplatser eller andra 

onlinetjänster, som tillhör dennes 
kunder (om de till exempel 
registrerar sig för ett nyhetsbrev 
eller göra en beställning i vår 
webbutik), i syfte att dokumentera 
transaktioner (t.ex. leads och 
försäljning). Med det här verktyget 
kan vi visa annonser på sidor som 
tillhör tredje part eller på våra 

https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/advertise.bingads.microsoft.com/de-de
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/advertise.bingads.microsoft.com/de-de
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/advertise.bingads.microsoft.com/de-de
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/advertise.bingads.microsoft.com/de-de
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/advertise.bingads.microsoft.com/de-de
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.doubleclickbygoogle.com/de/
https://www.google.com/intl/de/policies
https://www.google.com/intl/de/policies
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en
http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out
http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out
http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/http/www.google.com/settings/ads
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/http/www.google.com/settings/ads
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.awin.com/de
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.awin.com/de


 

egna webbplatser. Annonser som 
visas är anpassade efter 
besökarens användarbeteende. 
Du hittar mer information om hur 
AWIN behandlar data här: 
https://www.awin.com/de/rechtlich
es; AWINs riktlinjer för 
databehandling: 
https://www.awin.com/de/rechtlich
es/privacy-policy. 

 

Du kan förhindra att denna leverantör registrerar 
och behandlar dina data på vår webbplats, om 
du utför den  här beskrivna opt-out-metoden på 
webbplatsen. 

 

https://www.awin.com/de/rechtliches
https://www.awin.com/de/rechtliches
https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy
https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy
https://vwo.com/opt-out/
https://vwo.com/opt-out/


 

 
 

Conversant I marknadsföringssyfte inhämtar 
och lagrar leverantören 
Conversant Media Systems, Inc., 
30699 Russell Ranch Road, Suite 
250, Westlake Village, CA 91362, 
USA, information om 
webbplatsbesökarens 
användarbeteende i anonym form. 
Med hjälp av algoritmer analyserar 
Conversant användarbeteende 
online och kan sedan leverera 
riktade produktrekommendationer 
som personligt anpassade 
reklambanners på andra 
webbplatser (så kallad utgivare). 
Läs mer om tekniken från 
Conversant 
(http://www.conversantmedia.com
/mediaplex/. 

 

Du kan invända mot den anonyma analysen 
av ditt 
användarbeteende online genom denna länk till 
Conversant http://www.conversantmedia.com/ 
opt-out. 

 

 
 

Kupona Kupona (KUPONA GmbH, 
Kothenbachweg 6, D-36041 Fulda, 
Tyskland) är en 
retargetingleverantör som vi 
framför använder för att visa 
användarbaserade annonser i 
våra butikssystem eller visa 
annonser på webbplatser från 
tredje part baserat på 
användarens sökhistorik på vår 
webbplats. Du hittar mer 
information om leverantörens 
dataanvändning och dataskydd på 
https://www.kupona.de/datenschu
tz. 

 

Du kan förhindra att denna leverantör registrerar 
och behandlar dina data på vår webbplats, om 
du utför den  här beskrivna opt-out-metoden på 
webbplatsen. 

 

 
 

Facebook Advertising och Facebook 
Custom Audience 

 

Facebook Advertising och Facebook 
Custom Audience är tjänster från 
Facebook Inc., som gör det möjligt att 
köra annonskampanjer på sociala 
medier som ”Facebook”. Detta gör 
det möjligt för oss att visa relevanta 
annonser och reklam på Facebook, 
med hjälp av Facebooks 
annonsnätverk, för de besökare som 
redan visat intresse för oss på 
internet och som har en profil på 
Facebook. 

Du hittar mer information om skydd 
av personuppgifter och inställningar 
på 
https://www.facebook.com/settings/?t

ab=ads eller här. 

 

http://www.conversantmedia.com/mediaplex/
http://www.conversantmedia.com/mediaplex/
http://www.conversantmedia.com/
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.kupona.de/
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.kupona.de/
http://www.kupona.de/datenschutz
http://www.kupona.de/datenschutz
https://www.kupona.de/dsgvo/#widerspruch
https://www.kupona.de/dsgvo/#widerspruch
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.facebook.com/business/products/ads
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.facebook.com/business/products/ads
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.facebook.com/business/products/ads
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.facebook.com/settings/?tab=ads
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.facebook.com/settings/?tab=ads
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Du hittar mer information 
om möjligheterna till 
integritetsskydd på 
Facebook i Facebooks 
riktlinjer för dataskydd på: 
https://www.facebook.com/

about/p rivacy/. Exakt vilket 
innehåll och information 
som du har delat genom din 
användning av Facebook, 
kan du se och administrera 
via verktyget 

”aktivitetsprotokoll” eller 
ladda ned via funktionen 
”ladda ned dina data”, som 
tillhandahålls av Facebook. 

 

 
 

Facebook Connect
På vår webbplats använder vi ”Facebook Connect”, 
som är en - 
tjänst från Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, 
Grand 
Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Facebook Connect 
gör det lättare att ansluta sig till onlinetjänster. Istället 
för att skapa en separat profil på vår hemsida, kan du 
ange dina inloggningsuppgifter för Facebook och 
sedan få tillgång till våra tjänster på det sättet. 
Genom att använda ”Facebook Connect” skapar din 
webbläsare automatiskt en direktanslutning till 
Facebooks server. Du vidarebefordras till Facebook 
för att logga in. Här kan du logga in med dina 
användaruppgifter. På detta sätt länkas ditt 
användarkonto på Facebook till vår tjänst. Vi har 
inget inflytande på omfattning och vidare 
användning av data som registrerats med hjälp av 
Facebook Connect via Facebook. Såvitt vi vet får 
Facebook information om att du har besökt berörd 
del av vår webbplats eller klickat på en av våra 
annonser. Om du har ett användarkonto på 
Facebook, kan Facebook knyta besöket till ditt 
användarkonto. Även om du inte har ett 
användarkonto hos Facebook eller inte är inloggad, 
är det fortfarande möjligt att Facebook får kännedom 
om och lagrar din IP-adress samt eventuellt andra 
identifieringsegenskaper. 

Information om tredje part: Du hittar mer information 
om tredje part och dennes dataskydd på följande 
webbplats tillhörande Facebook: 
https://www.facebook.com/about/privacy 

http://www.facebook.com/about/p
http://www.facebook.com/about/p
https://www.facebook.com/about/privacy

