
Policy för hantering av cookies vid SLU Holding AB

SLU Holdings webbplats använder cookies enligt nedan. Genom att inte stänga av cookies i 
din webbläsare och fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av 
cookies i enlighet med denna Cookie Policy och underliggande behandling av 
personuppgifter (om tillämpligt). Vänligen läs vår Integritetspolicy för ytterligare information 
om vad, hur och för vilka ändamål SLU Holding behandlar personuppgifter och din rätt att få 
tillgång till dina personuppgifter. 

Du kan ändra ditt val genom att när som helst ändra din webbläsares inställningar. Om du 
inaktiverar cookies kan det negativt påverka din användning av SLU Holdings webbplats.

Besökare av en webbplats som använder cookies ska få information om: 

 att webbplatsen innehåller cookies,

 vad dessa cookies används till,

 vem som använder informationen, och

 hur cookies kan undvikas. 

Dessutom ska du som besökare samtycka till användningen av cookies t.ex. genom din 
webbläsares inställningar, men även ges möjlighet att vägra cookies. 

Vad är cookies och vad används de till?

Cookies är små textfiler som sänds till och lagras på din enhet (mobil, dator eller surfplatta) 
och som är vanligt förekommande på internet. En del är nödvändiga för att du ska kunna 
använda webbplatsens funktionalitet fullt ut, medan andra används för att förbättra din 
användarupplevelse och underlätta navigation på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). 
Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period för att kunna 
anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. De används till exempel vid 
funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen. När 
utgångsdatumet passerats raderas cookien när du återvänder till den webbplats som 
skapade den. Sessionscookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen 
och skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas 
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när du stänger din webbläsare. Den används exempelvis för att hålla reda på vilket språk du 
valt.

Några exempel på vad cookies kan användas till:

 När du loggar in på en webbplats placeras en cookie på din dator. Vid varje 
sidbläddring skickar din dator cookien till den webbplats du besöker och med hjälp av 
cookien kan webbplatsen konstatera att du är inloggad och slipper uppge 
användarnamn och lösenord för varje ny sida. 

 När du vill skräddarsy webbplatser efter dina preferenser. Det kan gälla formgivning 
på en webbplats du ofta besöker, anpassad kontrast eller teckenstorlek eller anpassad 
sortering eller urval.

 På webbplatser som säljer tjänster används cookies för att göra det smidigt att boka 
eller beställa.

 Registrera vilka personer som besökt vilka sidor på en webbplats. Den informationen 
kan sedan användas för att välja rätt annons eller på annat sätt skräddarsy de sidor 
användaren får se. Många cookies som används för annonsering och skräddarsytt 
innehåll är tredjepartscookies.

 Följa upp trafiken genom statistik för att kunna förbättra webbplatsen och för att lära 
sig mer om olika målgrupper. Många cookies som används för statistik är 
tredjepartskakor.

 Hålla reda på språkval, bokningskod eller medlemsnivå. 

Om du vill undvika cookies

Cookies används inte för att skada eller förstöra din dator och de flesta webbläsare 
accepterar automatiskt cookies. Om du trots allt inte vill tillåta cookies kan du vägra cookies i
din webbläsares inställning och radera cookies som finns sparade på din hårddisk. Du kan 
även ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. På så vis 
har du möjlighet att acceptera eller avvisa cookien. Mer information om detta får du från 
tillverkaren av din webbläsare. Du finner även mer information på 
www.youronlinechoices.eu   

Vissa tredjepartscookies kontrollerar dock inte SLU Holding. Dessa kan endast stängas av på 
respektive webbplats och i enlighet med de instruktioner som framgår där.

http://www.youronlinechoices.eu/


Varför använder SLU Holding cookies

Genom att använda cookies känner SLU Holdings webbplats igen din enhet när du besöker 
oss igen och du slipper ange vissa data varje gång du använder SLU Holdings digitala tjänster. 
Cookies hjälper även SLU Holding att anpassa tjänsterna efter dina behov, exempelvis så du 
slipper välja språk. Genom att cookien håller ordning på vad du tidigare visat intresse för så 
kan SLU Holding visa information och erbjudanden från bolag inom och utom SLU Holding 
som förhoppningsvis passar  dina önskemål. Webbplatsen blir då enklare att använda. 

SLU Holding använder även cookies för utvärdering av sök- och användarbeteenden inom 
och utanför SLU Holdings webbplats, för att vidareutveckla SLU Holdings digitala tjänster. 
Syftet är att optimera användarupplevelsen, individualisera marknadsföringen samt föra 
statistik. Informationen kan komma att, om du identifierat dig, användas i kombination med 
din profil som användare av våra tjänster.

Vi kan även använda andra bolag som, i vårt ställe, sätter cookies för att leverera tjänster som
de tillhandahåller.

Samtycke till användning av cookies

Du samtycker till SLU Holdings användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy 
genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies.

Förändring av SLU Holdings cookies

Vilka cookies SLU Holding använder och de ändringar SLU Holding gör framgår endast genom 
att SLU Holding uppdaterar tabellen nedan. Vi föreslår därför att du kontrollerar tabellen 
varje gång du besöker webbplatsen.

Kontakt

Frågor och kommentarer om SLU Holdings Cookie Policy välkomnas och sänds till 
sluholding@slu.se. Information om hur SLU Holding hanterar personuppgifter framgår av SLU
Holding vid var tid gällande Integritetspolicy.
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Vilka cookies SLU Holding använder

På SLU Holdings digitala tjänster samlas information in och sparas med teknologi från olika 
mätverktyg. Informationen kan användas för att skapa profiler under en pseudonym. Cookies
kan användas till detta. Vi använder oss också av tredjeparts cookies, de används oftast till 
att mäta trafik och avgöra vilken tjänst du senast besökte.

Namn

_utma

_utmb

Syfte

Används för att hålla
reda på användaren 
och är beständig och
upphör inte att gälla 
såvida den inte 
raderas. Varje unik 
webb-läsare som 
besöker en sida på 
www.sluholding.se 
tilldelas en unik ID 
via _utma-cookien. 
Därmed blir alla 
efterföljande besök 
på webbplatsen från
samma webbläsare 
registrerade som 
tillhörande samma 
(unika) besökare.

Används för att mäta
användar- 
sessionen. Aktiveras 
när besökaren 
kommer till 
webbplatsen och 
stängs av när 
användaren pausat 
på en av 
webbplatsens sidor i
mer än 30 minuter, 
eller 30 minuter 
efter det att 
användaren lämnat 
webbplatsen.

Kategori

Prestanda

Prestanda

Beständighet

2 år från senaste 
besök

30 minuter efter 
sessionens slut



Namn

_utmc

_utmt

_utmz

Syfte

Används för att mäta
användar-sessionen.
Den aktiveras när 
besökaren kommer 
till webbplatsen och 
stängs av när 
webbläsarsessionen 
är över.

Används för att 
kontrollera 
förfrågningar mot 
systemet.

Används för att 
registrera det sätt på
vilket användaren 
kom till 
www.sluholding.se
Kan vara via 
sökmotor, direktlänk
eller reklamannons. 
Parametrarna i 
cookiens 
värdesträng tolkas 
och skickas i GIF-
begäran (i variabeln 
utmcc). Datumet för 
cookiens 
avstängning sätts till 
6 månader framåt i 
tiden. Den här 
cookien uppdateras 
med varje sidvisning 
på webbplatsen och 
används för att 
registrera hur 
användaren rör sig 
på webbplatsen.

Kategori

Prestanda

Prestanda

Prestanda

Beständighet

När sessionen slutar.

10 minuter från 
senaste besök

6 månader från 
senaste besök


