POLICY FÖR COOKIES
Denna policy för cookies beskriver hur Advokatfirman Kjällgren AB, 556175-1602, använder cookies på webbplatsen www.kjallgren.se. Med Advokatfirman eller vi avses
Advokatfirman Kjällgren AB.
1.

INFORMATION

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft 1 juli 2011 ska alla som
besöker en webbplats med cookies (eller kakor) få tillgång till information om att
webbplatsen innehåller cookies och ändamålet för användningen av cookies.
Besökaren på en webbplats ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.
2.

VAD ÄR COOKIES?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, surfplatta eller telefon när du
besöker en webbplats. De används framförallt för att förbättra webbplatsens
funktionalitet och för att kartlägga surfvanor.
Det finns olika typer av cookies:
• Permanenta cookies som ligger kvar på din enhet under en bestämd tid.
• Tillfälliga cookies, sessionscookies, som lagras tillfälligt på din enhet under tiden
som du besöker en webbplats. Tillfälliga cookies försvinner när du stänger ner
webbplatsen.
3.

HUR HANTERAR VI COOKIES?

Vi använder oss av så få cookies som möjligt på vår webbplats, www.kjallgren.se.
Cookies som används på vår webbplats:
• txca
Syften med denna cookie är att känna av att du varit inne på vår
webbplats tidigare och godkänt vår användning av cookies. Denna
cookie lagras fram till utgången av år 2029.
• PHPSESSID Syften med denna cookie är administrationsinloggning på vår
webbplats. Denna är en tillfällig cookie som försvinner när du
stänger ner vår webbplats.
Ingen av dessa cookies innehåller personuppgifter som kan kopplas ihop med dig
som besökare.
Vår domän:

kjallgren.se

4.

HUR VILL DU HANTERA COOKIES?

Genom att fortsätta med ditt besök på vår webbplats så samtycker du till att aktuella
cookies används. De cookies som vi använder oss av är inte nödvändiga för att vår
webbplats ska fungera.
Du som användare kan ändra dina inställningar i din webbläsare så att den inte tillåter
att cookies sparas på din enhet. Du kan också rensa och ta bort redan sparade
cookies.
5.

KONTAKTINFORMATION

Du kan alltid kontakta oss på info@kjallgren.se eller adress nedan om du har några
frågor rörande vår användning av cookies.
Advokatfirman Kjällgren AB
Org nr:
556175-1602
Postadress: Box 123, 461 23 TROLLHÄTTAN
Telefon:
0520-47 05 00
E-post:
info@kjallgren.se
Webb:
www.kjallgren.se
6.

ÄNDRINGAR

Denna policy för cookies kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste
versionen finns alltid på vår webbplats, www.kjallgren.se.

