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COOKIES
En cookie är en liten fil som laddas ner till en anordning när en användare besöker en webbsida. Cookies gör så att 
webbsidan känner igen en användares anordning under senare besök.

Cookie-inställningen på www.nikken.com/eu/ är “tillåt alla cookies” för att webbsidan ska kunna fungera. Om du 
fortsätter utan att ändra den här inställningen har du gett ditt godkännande. Du kan när som helst ändra dina i
nställningar på nedre delen av den här sidan.
 
www.nikken.com/eu/ använder s.k. persistent cookies. Dessa cookies används enbart för kundens skull och för att 
sida ska fungera. Utan dessa cookies skulle sidan inte kunna fungera.
 
Vi analyserar aktivitet på webbsidan med hjälp av Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av 
Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder sig av cookies, textfiler lagrade på din dator, för att analysera hur 
du använder den här webbsidan. Informationen om din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) som 
genereras tack vare denna cookie överförs till och lagras på en Googleserver i USA. Google använder den här 
informationen för att utvärdera din användning av webbsidan, utarbeta rapporter om webbsidans aktivitet för webb-
sidans tekniker och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbsidans aktivitet och internetanvändning. Google 
kan också komma att överföra denna information till tredje parter när lagen så kräver, eller när sådana tredje parter 
bearbetar informationen å Googles vägnar. Google kommer aldrig att associera din IP-adress med annan information 
som Google har tillgång till. Du kan säga nej till installationen av cookies genom att välja lämpliga inställningarna på 
din webbläsare; men var medveten om att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda webbsidans 
funktioner till fullo. Genom att använda den här webbsidan godkänner du att Google bearbetar informationen om dig 
på sättet som beskrivs ovan och med tidigare nämnda syfte.

Du kan frånsäga dig Google Analytics insamling och förvaring när som helst genom att ladda ner en s.k. add-on 
(tillägg) till din webbläsare som avaktiverar Google Analytics, och installera den på din webbläsare. Du kan hitta denna 
addon här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=eng.

Denna webbsida använder följande specifika cookies:
SESSION ID: Detta ger identifieringsnummer till sessionerna, vilket innebär att varje besökare kommer att ha en 
session, verifierad eller inte.

_UTMA Google Analytics-cookie spårar hur många gånger du besöker vår webbplats. Den här cookien uppdateras 
varje gång data skickas till Google Analytics och löper ut 2 år från set/ update.

_UTMB & _UTMC Google Analytics-cookies som spårar den tid du spenderar på vår webbplats. Dessa cookies 
uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics och löper ut 30 minuter från set/update.

_UTMZ Google Analytics-cookie som spårar var du kom ifrån. dvs; sökmotor. Den här cookien uppdateras varje gång 
data skickas till Google Analytics och löper ut 6 månader från set/update.

_UTMV Google Analytics-cookie som spårar användardefinierade åtgärder (används inte). Den här cookien uppdateras 

varje gång data skickas till Google Analytics och löper ut 2 år från set / update.

Vi använder en cookie för att komma ihåg din preferens angående cookies, vilket innebär:
• Om du tar bort dina cookies måste du uppdatera dina preferenser igen.
• Om du använder en annan anordning eller webbläsare kommer du att vara tvungen att ge oss dina preferenser 

igen.

 Du kan hitta mer information om cookies här www.allaboutcookies.org.


