Cookiepolicy Dokteronline.com
Den här cookiepolicyn reviderades senast den 14 januari 2019.
Den här cookiepolicyn beskriver hur eMedvertise NV, verksamt under namnet Dokteronline.com, ett
aktiebolag registrerat i Willemstad, Curaçao (Kungariket Nederländerna) på Mahaaiweg 6, använder
cookies och annan teknik på webbplatsen www.dokteronline.com.
Dokteronline.com använder cookies och annan spårningsteknik, såsom scripts och webbfyrar på vår
webbplats (www.dokteronline.com). Eftersom vi vill garantera din integritet och förbättra
användarvänligheten när du besöker vår webbplats och använder våra tjänster, ser vi det som viktigt
att du förstår hur och varför vi använder cookies. Den här cookiepolicyn har som syfte att ge dig så
mycket information som möjligt om hur Dokteronline.com använder av cookies.
Vad är cookies och annan teknik?
Cookies (”kakor”) är små, enkla textfiler som lagras på din dator eller mobila anordning när du
besöker vår webbplats. Dessa filer innehåller en liten mängd data med information om, bl.a. din
webbläsare. Det gör att vi kan urskilja dig från andra besökare.
Trackingscript och webbfyrar är standardmässiga internetmetoder som, tillsammans med cookies,
säkerställer att ett system kan samla in information (trackingscript), lagra den i små, enkla textfiler
(cookies) och sedan sända den (webbfyrar).
Genom att använda cookies, kan vi exempelvis se till att:
•
•
•
•
•
•

ditt besök på vår webbplats och användningen av våra tjänster är enklare och angenämare
för dig
du inte alltid får eller behöver ange samma information när du besöker vår webbplats
vi kan erbjuda dig speciella funktioner, såsom att komma ihåg dina oavslutade uppdrag hos
vi kan mäta hur vår webbplats används och var vi kan förbättra den ytterligare
vi kan visa information som vi tror att du tycker är intressant
vi bättre kan anpassa information (meddelanden) efter dina behov och intressen.

Vilka cookies använder Dokteronline.com?
Vår webbplats använder följande cookies:
Funktionscookies
De här är cookies som gör att du kan se webbplatsen för Dokteronline.com, använda dess funktioner
och få tillgång till skyddade delar (konto) av webbplatsen. I praktiken används dessa cookies till att:
•
•
•
•

lagra preferenser
erbjuda möjligheten att spara inloggningsuppgifter, så att du inte behöver ange dem varje
gång
läsa dina webbläsarinställningar för att kunna visa vår webbplats optimalt på din skärm
överföra information från en sida till nästa, så att du inte alltid behöver ange samma
information.

Eftersom våra funktionscookies har begränsade eller inga följder för din integritet, behövs inget
samtycke till detta. Informationen som samlas in med hjälp av dessa används inte i marknadsyfte.

Nedan finns en lista över funktionscookies som vi använder, vilka uppgifter som samlas in och hur
länge de används:

Namn på
cookie(s)

Vem installerade
denna/dessa
cookie(s)?

Dokteronline

Dokteronline.com

Cloudflare

Cloudflare.com

Sooqr

Sooqr.com

Zopim

Zopim.com

Syftet med
denna/dessa
cookie(s)
Tillhandahålla en
duglig funktion
Fördela besökare på
våra servrar
Tillhandahålla en
duglig sökfunktion
Tillhandahålla en
välfungerande
chattfunktion

Vad händer om du
inte accepterar
denna/dessa
cookie(s)?
Webbplatsen
fungerar inte
Webbplatsen
fungerar inte
Webbplatsen
fungerar inte
Webbplatsen
fungerar inte

Hur länge lagras
denna/dessa
cookie(s)?
Högst 21 dagar
6 månader
2 timmar
12 månader

Analyscookies
Vi använder dessa cookies till att samla in statistik från användare av vår webbplats. De hjälper oss
att förbättra vår webbplats. Dessa cookies samlar information om hur besökarna använder
Dokteronline.com, inklusive information om de mest besökta sidorna eller antalet visade
felmeddelanden. Det låter oss göra strukturen, navigationen och innehållet på webbplatserna så
användarvänliga som möjligt för dig. Statistik och andra rapporter innehåller inte identifierbara
personuppgifter.
Vi använder cookies till att:
•
•
•
•
•

följa antalet besökare på våra webbsidor
hålla koll på hur länge varje besökare spenderar på våra webbsidor
fastställa i vilken ordning en besökare går till olika sidor på vår webbplats
bedöma vilka delar av webbplatsen som behöver anpassas
optimera webbplatsen.

Nedan finns en lista över de cookies vi använder till att samla in statistik, vilka uppgifter som samlas
in och hur länge de används:

Namn på
cookie(s)

Vem installerade
denna/dessa
cookie(s)?

Google.com

Google.com

Gstatic

Google.com

Syftet med
denna/dessa
cookie(s)
Analysera
användarna av
webbplatsen
Analysera
användarna av
webbplatsen

Vad händer om du
inte accepterar
denna/dessa
cookie(s)?

Hur länge lagras
denna/dessa
cookie(s)?

Webbplatsen
fungerar inte

24 månader

Webbplatsen
fungerar inte

30 dagar

En cookie placeras på vår webbplats från det amerikanska företaget Google, som en del av vår
analysfunktion (Analytics). Vi använder detta till att övervaka och få rapporter om hur besökarna
använder webbplatsen. Google kan lämna in den här informationen till tredje parter, om Google är
tvungen enligt lag att göra så, eller om tredje parter behandlar information på Googles vägnar. Vi har

inget inflytande över detta. Vi har inte gett Google tillåtelse att använda den erhållna
analysinformationen till andra Google-tjänster.
Informationen som Google samlar in anonymiseras så mycket som möjligt. Din IP-adress
tillhandahålls inte. Informationen överförs och lagras av Google på servrar i USA. Google
upprätthåller Privacy Shields principer och tillhör Privacy Shield programmet hos USA:s
Handelsdepartement (Department of Commerce). Det innebär att det finns en fullgod skyddsnivå för
behandling av personuppgifter. Om du inte vill att Google ska följa din aktivitet på internet,
rekommenderar vi att du använder Googles opt-out browser plug-in. Mer information finns på
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sv.
Innan vi installerar analyscookies, begär vi ditt samtycke, om de kan ha en stor inverkan på din
integritet.
Sociala medier-cookies
För vissa delar av webbplatsen, använder vi sociala medier-cookies, såsom 'gilla' knappen från
Facebook, eller en inbjudan att dela information via sociala medier (Pinterest, Facebook, Twitter,
Google+, LinkedIn, YouTube).
Nedan finns en lista över sociala medier-cookies:

Namn på
cookie(s)

Vem installerade
denna/dessa
cookie(s)?

Syftet med
denna/dessa
cookie(s)

Vad händer om du
inte accepterar
denna/dessa
cookie(s)?

Hur länge lagras
denna/dessa
cookie(s)?

Youtube.com

Google.com

Spela videofilmer
som finns på
YouTube

Webbplatsen
fungerar inte

24 månader

Sociala medier-cookies placeras endast efter att du har gett oss ditt uttryckliga samtycke.
Tracking- och profileringcookies
Trackingcookies samlar information om ditt beteende on-line, såsom webbläsning, sökning och inköp
på Dokteronline.com för att kunna bygga en profil av ditt beteende on-line. Vi kan använda den här
information till att förbättra vår webbplats och felsöka problem. Vi samlar också uppgifter som
fastställer trender, exempelvis orsakerna till besöket och vilka ämnen som är populära på
webbplatsen. Profileringcookies, också den typ av tracking cookies, ser till att du får de nyhetsbrev
(om du är registrerad) som bäst passat dina intressen.
Vi använder endast tracking- och profileringcookies efter ditt uttryckliga medgivande.
Nedan finns en lista över de tracking- och profileringcookies som placeras av eller via
Dokteronline.com:

Namn på
cookie(s)

Vem installerade
denna/dessa
cookie(s)?

Syftet med
denna/dessa
cookie(s)

Hotjar

Hotjar.com

Ge insikt i
konsumentresan

Vad händer om du
inte accepterar
denna/dessa
cookie(s)?
Webbplatsen
fungerar inte

Hur länge lagras
denna/dessa
cookie(s)?
24 månader

Optimizely.com

Optimizely.com

Optimera och utföra
a/b-testning av
webbplatsen

Webbplatsen
fungerar inte

6 månader

Cookies från tredje parter
Cookies från tredje parter placeras också via vår webbplats. Integritets- och cookiepolicyn för
företaget ifråga gäller för användning av cookies från andra företag.
Nedan finns en lista över cookies som placeras av tredje parter:

Namn på
cookie(s)

Vem installerade
denna/dessa
cookie(s)?

Doubleclick

Doubleclick.net

Trustpilot

Trustpilot.com

Tradetracker

Tradetracker.com

Daisycon

Daisycon.com

Affilinet

Affili.net

Affiliate by
conversant CJ

Cj.com

Quantcast

Quantcast.com

Syftet med
denna/dessa
cookie(s)

Vad händer om du
inte accepterar
denna/dessa
cookie(s)?
Webbplatsen
fungerar inte
Webbplatsen
fungerar inte
Webbplatsen
fungerar inte
Webbplatsen
fungerar inte
Webbplatsen
fungerar inte
Webbplatsen
fungerar inte

Övervaka
försäljningsdata
Visa rätt trustpilot
kommentarer
Övervaka
försäljningsdata
Övervaka
försäljningsdata
Övervaka
försäljningsdata
Övervaka
försäljningsdata
Används till att
sända webbplatsdata
Webbplatsen
till Quantcast om
fungerar inte
besökares profil och
beteende

Hur länge lagras
denna/dessa
cookie(s)?
30 dagar
12 månader
Högst 30 dagar
Högst 31 dagar
Högst 30 dagar
Högst 30 dagar

13 månader

Samtycke och ändra inställningar
Du bestämmer om och vilka cookies du vill acceptera. Du gör det genom att ge Dokteronline.com ett
uttryckligt samtycke till detta, eller ändra dina cookieinställningar (efteråt).
Hur länge samtycker jag till cookies?
Dokteronline.com avgör om du har gett ditt samtycke till att placera en cookie. Varje år kommer du
att bli tillfrågad på nytt om du accepterar cookies. Du kan då ge ditt samtycke till att placera cookies
igen. Det innefattar även cookies som gäller längre än 1 år.
Vad ska du göra om du inte vill ge ditt samtycke till några cookies alls?
Om du inte vill att webbplatser ska lagra några cookies på din dator, ändra dina
webbläsarinställningar. Du får då en varning innan några cookies placeras. Du kan även ändra
inställningarna så att din webbläsare vägrar alla cookies eller endast cookies från tredje parter. Du
kan radera cookies som redan har placerats. Observera att du måste ändra inställningarna enskilt för
varje webbläsare och dator som du använder.

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du inte vill använda några cookies, kan vi tyvärr inte garantera
att vår webbplats kommer att fungera fullständigt. Det är möjligt att vissa funktioner på webbplatsen
går förlorade, och att du kanske inte ens kan se webbplatsen alls. Dessutom innebär att vägra
cookies även att du inte får några personliga nyhetsbrev som överensstämmer med dina intressen –
om du har registrerat dig för det.
Hur du kan ändra dina inställningar eller radera cookies varierar beroende på din webbläsare. Klicka
på en av ikonerna nedan för att gå direkt till din webbläsares manual, eller om det behövs, använd
hjälpfunktionen för din webbläsare.
•
•
•
•

Chrome
Internet Explorer
Safari
Firefox ta bort cookies /ändra cookieinställningar

Om du vill stänga av cookies från några särskilda parter, kan du göra det via
www.youronlinechoices.com.
Ändra cookieinställningar
Du kan alltid ändra dina valda inställningar senare på ditt My Dokteronline konto.
Ändringar i denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i den här cookiepolicyn. Vi rekommenderar att du läser
den här cookiepolicyn regelbundet, så att du är medveten om dessa ändringar.
Några frågor?
Om du har några frågor eller klagomål om hur Dokteronline.com använder cookies, eller om du har
några frågor, kommentarer eller klagomål om den här cookiepolicyn, kontakta oss gärna på
gdpr@emedvertise.com, eller via vårt dataskyddsombud på dpo@emedvertise.com.

