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Målerifirman Gusten Persson
www.gustenpersson.se

Olivecronas väg 18 113 61 Stockholm

Växel 08-91 24 09

Gusten Persson Måleri använder cookies på webbplatsen www.gustenpersson.se
VAD ÄR EN COOKIE
En cookie är en liten datafil som webbplatsen sparar på besökarens dator. För
att besökaren ska få tillgång till alla olika funktioner så används cookies på
flertalet webbplatser.
MÅSTE JAG TILLÅTA COOKIES
Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungerar korrekt andra
analyserar webbplatsen för att ha möjlighet att utveckla användarupplevelsen
och dess innehåll. Du väljer själv om du vill samtycka till att cookies placeras
på din enhet utöver de som är nödvändiga för funktionaliteten. Om du inte vill
att några cookies sparas på din enhet när du stänger webbplatsen så har du
möjlighet att besöka sidan i privat läge. Det privata läget har olika
benämningar beroende på din webbläsare. ”Inkognitofönster” (Chrome)
”Privata fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge) Har du satt
webbläsaren i privat läge så raderas alla cookies från din enhet när du stänger
ner webbläsaren.
HUR ANVÄNDER GUSTEN PERSSON MÅLERI COOKIES
Gusten Persson Måleris webbplats använder cookies för att hantera
inloggning på intranätet för anställda och även vissa funktioner som endast
ska visas en gång per besökare, samt att kunna anpassa och göra information
och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. När du som anställd
loggar in på vårt intranät lagras en så kallad sessionscookie och denna raderas
alltid efter du stängt ned webbläsaren. Din identifierad information lagras inte
heller av övriga cookies.

Gusten Persson Måleri

Olivecronas väg 18 113 61 Stockholm

Växel 08-91 24 09

www.gustenpersson.se

TREDJEPARTSCOOKIES
Gusten Persson Måleri använder Google Ads och Google Analytics som också
använder cookies. Detta för att få en uppfattning om hur du som besökare
använder vår webbplats. Tredjepartcookies använder inte identifierande
information om vem du är som besökare. På vår webbplats återfinns sociala
media-kopplingar som Instagram Feed Pro. Dessa cookies kan spara
information om vem du är som besökare. För mer information, se Instagram
Feed Pro privacy policy. Tredjepartscookies ligger utanför vår kontroll och
leverantörerna kan när som helst ändra sina användarvillkor.

HUR PERSONUPPGIFTER HANTERAS I COOKIES
Läs mer i vår integritetspolicy för mer information om hur vi behandlar
personuppgifter och cookies.

KONTAKTUPPGIFTER TILL GUSTEN PERSSON MÅLERI
Personuppgiftsansvarig: Gusten Persson Måleri
Adress: Olivecronas väg 18, 113 61 Stockholm
E-post: kontakt@gustenpersson.se
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