Cookiepolicy för Pohjolan Energia Oy:s webbsidor
Vi använder cookies och liknande tekniker på våra webbsidor för att driva och utveckla webbplatsen och för att
förbättra och analysera din användarupplevelse. Om du besöker vår webbplats och har godkänt användningen av
cookies i inställningarna i din webbläsare anses du ha godkänt att vi använder cookies.
Pohjolan Energia använder cookies för att samla in information om till exempel vilken sida man kommer ifrån när
man går in på vår webbplats, vad man bläddrar på våra sidor och när, vilken webbläsare man använder och datorns
IP-adress.
Vi använder dessa uppgifter för att bland annat:
Producera nödvändiga cookies och tjänster: Cookies är viktiga för att webbsidorna ska fungera och möjliggör en
smidig användarupplevelse. Dessa cookies samlar inte in information som gör det möjligt att identifiera användaren.
Cookies som förbättrar webbplatsen: Genom att följa användningen av dessa cookies kan vi förbättra webbsidornas
funktion. Vi får t.ex. veta vilka delar av sidorna som är mest populära, vart användarna klickar sig till eller från
vilka webbsidor de kommer och hur länge de stannar på våra sidor. Vi kan t.ex. få information om vilka artiklar
användarna läst (så att vi vet vilka ämnen som är populära).
Våra webbsidor kan innehålla länkar och kontakter till tredje parts webbsidor, produkter och tjänster samt till tredje
parts plug-ins för sociala medier (som Facebook, LinkedIn och Twitter). Tredje parts plug-ins på Pohjolan Energias
webbplats laddas från dessa tjänsters egna servrar och tredje part kan därför använda egna cookies. Tredje parts
dataskyddsutlåtande tillämpas på dessa tredje parts tjänster och applikationer på Pohjolan Energias webbsidor. Vi
rekommenderar att man tittar på vederbörande tredje parts dataskyddspraxis.
Du kan se inställningarna för cookies i din webbläsare. Du kan blockera cookies genom att ändra inställningarna i
webbläsaren så att den inte tillåter att cookies sparas. I en del fall kan det leda till att det går långsamt att använda
våra webbsidor eller att åtkomsten till en del sidor förhindras helt. En del cookies på våra webbsidor hanteras av
tredje parter. Du kan även använda tredje parts egna verktyg för att blockera sådana cookies. Du kan t.ex. avaktivera
Google Analytics-tjänsten som används på webbplatsen. Mer information om ämnet finns på:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sv
Hur länge cookies lagras beror på vilken typ av cookie det handlar om. Sessionscookies försvinner när man stänger
webbläsaren. Permanenta cookies har oftast en giltighetstid som varierar från två månader till några år.

