
 
 
 
 

Integritetspolicy  

Hantering av cookies 
 
Vår webbplats använder så kallade cookies. En cookie är en liten datafil med text som sparas 
i din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (“session-
cookies”). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills 
du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och 
försvinner när du stänger din webbläsare. 
 
Hur vi använder cookies 
 
Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del cookies används 
för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna medan andra används för att 
inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av 
dessa, som besökarna använder, hur våra webbplatser används och hur vi kan förbättra dem, 
vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för 
oss att utveckla och optimera våra webbplatser. 
 
En del funktioner använder något som kallas “sessions-id”. För att möjliggöra detta sänder en 
server en sessions-cookie med ett unikt id-nummer till din dator varje gång du besöker 
webbplatsen. 
 
Session cookies används under den tid du är aktiv på webbplatsen. Utan den skulle du till 
exempel inte kunna backa i köpdialogen utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt varje 
gång. En “sessions-cookie” sparas bara temporärt i din dators arbetsminne och tas 
automatiskt bort när du stänger din webbläsare. 
 
 Om du inte vill tillåta användning av cookies 
 
En vanlig missuppfattning om cookies är att det är en sorts virus och att webbplatser med 
hjälp av cookies kan ta reda på personlig information från en dator eller att cookies är till för 
att kunna sända skräppost. Ingenting av detta är sant, cookies är bara data. 
 
De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies 
kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats 
vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur 
du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Om du väljer att stänga av cookies kommer 
inte vår webbplats att fungera så bra som du som användare förväntar dig. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Personuppgifter 
 
De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du 
kontaktar oss via e-post. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna 
hantera och svara på din förfrågan.  
 
Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig, få 
eventuellt felaktiga uppgifter rättade och begära att bli raderad.  
 
Kund och leverantörsinformation sparas i max 5 år efter sista kontakt medan ansökningar för 
anställning (CV och personligt brev) samt övrig kontakt sparas i max 2 år. Rensning sker årligen. 
 
PMC Cylinders AB är personuppgiftsansvarig. För frågor angående hanteringen av 
personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan om dina rättigheter ber vi dig kontakta 
gdpr@pmccylinders.com. 
  


