BRIDGESTONE

POLICY FÖR KAKOR

Senast ändrad den 10 juli 2013.
BSEU använder kakor för att öka besökarnas upplevelse av webbplatsen. Först och främst
kan kakor direkt bidra till upplevelsen, bland annat genom att komma ihåg språk och andra
inställningar som du har valt. Vissa kakor ger dessutom BSEU statistisk information om
användningen av företagets webbplats och gör det på så sätt möjligt att anpassa
webbplatsen till besökarnas preferenser. Kakor ger dig slutligen möjlighet att använda vissa
tillägg, t.ex. ”gilla” på facebook, ”tweet” via Twitter osv.
Vad är kakor verkligen?
Kakor är små textfiler som din webbläsare installerar på din dator och som gör att
webbplatsen känner igen dig när du besöker den. De har ett unikt nummer och kan därför
skilja dig från andra besökare, men de innehåller inga personliga uppgifter. Det innebär att
BSEU inte kan identifiera dig personligen med hjälp av dessa kakor, och kan inte heller
identifiera dig när du besöker en webbplats hos tredje part.
BSEU kan till exempel med kakornas hjälp se till att den information som visas på din skärm
är anpassad till dina preferenser vid nästa besök på webbplatsen. BSEU kan också med
kakornas hjälp identifiera de populäraste avsnitten på webbplatsen, eftersom de informerar
BSEU om vilka sidor som besöks och hur länge besökarna stannar där. Med hjälp av dessa
samlade data kan BSEU anpassa webbplatsen så att den återger besökarnas preferenser
och erbjuder en kundanpassad upplevelse. Kakor kan slutligen underlätta vissa
applikationer från tredje part, bland annat nätverksanslutningar till sociala medier.
Hur vi får ditt informerade samtycke
När du kommer in på BSEU:s webbplats för första gången, uppmanas du att tillåta eller
avslå användning av kakor och du hänvisas till en länk till denna Policy för kakor för vidare
information. Meddelandet visas inte längre på din skärm vid senare besök på webbplatsen,
men alternativet att ta bort kakor eller dra tillbaka ditt samtycke att använda kakor
överhuvudtaget kommer att vara öppet för dig genom inställningar på din webbläsare (se
nedan ”Avslag”).
Avslag
Du kan ställa in din webbläsare så att den tillåter eller avslår användning av kakor, eller
informerar dig varje gång en kaka sänds. Eftersom alla webbläsare inte är lika, råder BSEU

dig att läsa Hjälpmenyn i din webbläsare för att ta reda på om du kan radera kakor och/eller
ställa in eller om dina preferenser för kakor senare.
Du kan också dra tillbaka ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till
bseu.feedback@bridgestone.eu i detta syfte.
Observera emellertid, att om du tar bort kakorna kan du ibland inte använda webbplatsen
optimalt. BSEU har inte utbyte av kakor med webbplatser hos tredje part eller en extern
dataleverantör, med undantag av tredjeparter som arbetar direkt med BSEU för att
tillhandahålla webbplatstjänster.
För mer information om skyddet av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.
Vilka uppgifter samlas in och för vilket ändamål?
När du besöker webbplatsen, kan BSEU automatiskt samla in följande tekniska information
(som inte kan identifiera dig): Operativsystem och typ av webbläsare, domännamn på en
annan webbplats som du använder för att få tillträde till webbplatsen, tid och tidslängd för
besöket, vilka sidor du har besökt osv.
Dessa uppgifter kommer endast att användas för interna ändamål, nämligen för att BSEU
ska kunna studera övergripande demografiska uppgifter, beteende och intressen. BSEU kan
därigenom skräddarsy webbplatsen och dess applikationer till besökarnas olika behov och
önskningar och
-

-

bedöma publikens storlek och användningsmönster,
lagra information om preferenser och enskilda intressen,
påskynda sökningar och
känna igen dig (anonymt) när du återvänder till vår webbplats.

Det är viktigt att betona att, bortsett från att komma ihåg dina inställningar på
webbplatsen, använder BSEU de samlade uppgifterna endast för webbstatistik i Google
Analytics, vilket betyder att företaget använder samlade uppgifter, strängt begränsat till
interna ändamål. BSEU samlar inte in personlig information om besökarna och kan inte
identifiera dig personligen utifrån de samlade uppgifterna.
Sammanfattning om kakor
Namn

Domännamn

Innehåll och syfte

Giltig

JSESSIONID

bridgestone.eu

identifierar användarens
besök

besök

__utma

bridgestone.eu

skiljer på besökare och
besök

2 år

__utmb

bridgestone.eu

fastställer nya besök

30 minuter

__utmc

bridgestone.eu

används inte i ga. js.
Inställd på avstängd drift

besök

med urchin.js.
__utmz

bridgestone.eu

lagrar trafikkälla eller
kampanj som förklarar hur
användaren nådde din
webbplats

6 månader

ASP.NET_SessionId

moto.bridgestone.eu

identifierar användarens
besök

besök

BIGipServerpool_auto.bridgestone.eu

moto.bridgestone.eu

lastbalans (system) kaka

besök

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

moto.bridgestone.eu

identifierar upprepade
besök av en enda besökare

10 år

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

moto.bridgestone.eu

identifierar sekvens av en
användares HTTP frågor

besök

__utma

moto.bridgestone.eu

skiljer på besökare och
besök

2 år

__utmb

moto.bridgestone.eu

fastställer nya besök

30 minuter

__utmc

moto.bridgestone.eu

används inte i ga. js.
Inställd på avstängd drift
med urchin.js.

besök

__utmz

moto.bridgestone.eu

lagrar trafikkälla eller
kampanj som förklarar hur
användaren nådde din
webbplats

6 månader

mc.lp

moto.bridgestone.eu

lagrar senast besökta
produkter

1 år

sc_pview_shuser

moto.bridgestone.eu

Sitecore systems kaka

besök

ASP.NET_SessionId

auto.bridgestone.eu

identifierar användarens
besök

besök

BIGipServerpool_auto.bridgestone.eu

auto.bridgestone.eu

lastbalans (system) kaka

besök

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

auto.bridgestone.eu

identifierar upprepade
besök av en enda besökare

10 år

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

auto.bridgestone.eu

Identifierar sekvens av en
användares HTTP sökning

besök

__atuvc

addthis.com

visar uppdaterad räkning
om användaren delar en
sida

2 år

__atuvc

auto.bridgestone.eu

visar uppdaterad räkning
om användaren delar en
sida

2 år

__utma

auto.bridgestone.eu

skiljer på besökare och
besök

2 år

__utmb

auto.bridgestone.eu

fastställer nya besök

30 minuter

__utmc

auto.bridgestone.eu

används inte i ga. js.
Inställd på avstängd drift
med urchin.js.

besök

__utmz

auto.bridgestone.eu

lagrar trafikkälla eller
kampanj som

6 månader

psr_lp

auto.bridgestone.eu

lagrar senast besökta
produkter

1 år

psr_lastsearch

auto.bridgestone.eu

lagrar användarens senaste
sökparametrar för prefill

2 veckor

sc_pview_shuser

auto.bridgestone.eu

Sitecore systems kaka

besök

uid

addthis.com

spårar användar-id och
login-tid

2 år

uit

addthis.com

spårar användar-id och
login-tid

1 dag
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