
INFORMATION OM COOKIES 

1.1 Vad är cookies? 

Cookies är textfiler som lagras i din webbläsare när du besöker webbsidor. De innehåller vanligtvis en 
hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på 
hemsidan, till exempel genom att komma ihåg vad du har lagt för produkter i din varukorg. Cookien 
innehåller ingen personinformation utan hjälper Nysnö att hålla reda på webbläsaren så att den blir unik 
eller återkommande för funktioner på Nysnös webbplats och statistiksystem. 

Det finns två typer av cookies där en typ sparar en fil på din enhet, vilket används bl.a. vid funktioner som 
identifierar vad som har tillkommit på websidan sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. 
Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar 
på sidan i syfte, bl.a. i syfte att kvarhålla information som du skriver i formulär, samt att samla in information 
om hur du använder sidan för vår analys så vi kan förbättra sidan och vår kommunikation.  

1.2 Vilka cookies använder Nysnö och varför? 

Nysnö använder båda typer av ovan nämnda cookies i de syften som anges ovan. Därutöver använder 
Nysnö tredjepartscookies enligt nedan: 

Google Analytics – i syfte att kunna analysera hur du som användare använder vår hemsida så att vi kan 
optimera och förbättra sidan och vår kommunikation, samt våra tjänster; 

Squarespace – i syfte att hemsidan ska kunna fungera på ett adekvat sätt (Squarespace är det webverktyg 
med vilket sidan är byggd); samt  

Tickettailor i syfte att kunna hantera och spara information som du fyller i våra formulär i samband med 
köp och anmälningar. 

Du som användare kan stänga av möjligheten för Nysnö att spara cookien på din enhet via din 
webbläsares inställningar. Om du väljer att stänga av cookiefunktionaliteten kan vissa funktioner på 
webbplatsen upphöra att fungera korrekt eller helt och hållet. Du kan även radera cookies från din enhet 
och webbläsare. Hur du raderar cookies eller hittar inställningar för att hindra cookies beror på vilken 
webbläsare du använder, och vi hänvisar därför till respektive webbläsares informationssida om detta. 

1.3 Mer information 

Vill du ha mer information om cookies och om tillämplig information hittar du sådan på 
https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/. 

 

 


