ÖVERSIKT AV COOKIES
COOKIE TABLE
LA ROCHE-POSAY / L’ORÉAL SVERIGE AB
COOKIETABELL

VAD ÄR COOKIES?
Cookies är små textfiler som lagras på din enhet (dator, surfplatta eller mobil) när du är på Internet,
t.ex. på L'Oréal-koncernens webbplatser. Mer information finns på följande länkar:
http://www.aboutcookies.org.

INAKTIVERING AV COOKIES
Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att aktivera eller inaktivera cookies. Om du behöver
hjälp så finns det en Hjälp-funktion i din webbläsare.
Många cookies används för att förbättra användbarheten eller funktionaliteten hos
webbplatser/appar. Det innebär att om du inaktiverar cookies kan det innebära att du inte kan
använda vissa delar av våra webbplatser/appar. Mer information om detta finns nedan.

TYP AV COOKIE

Strikt nödvändiga cookies

Strikt
nödvändiga
cookies

FUNKTION

NAMN PÅ COOKIEN

Nödvändig för att
webbplatsen
ska
fungera. De används
normalt endast efter
att du till exempel
har begärt att få ange
dina
personliga
preferenser, logga in
eller fylla i formulär.

OptanonConsent,
OptanonAlertBoxCl
osed,
CSRF
_ga
ASP.NET_SessionId
CookiesAccepted_S
E_52
VM
_dc_gtm_UA12791073-26
_gid
_dc_gtm_UA74428248-1
__cfduid

VAD HÄNDER OM
DE INTE ÄR
AKTIVERADE?
Dessa cookies kan
inte inaktiveras.
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Funktionscookies

För att ge bättre
funktionalitet
och
anpassning.

Vissa eller alla dessa
tjänster kanske inte
fungerar som de ska.

Funktionscookies

De kan användas av
oss
eller
av
tredjepartsleverantö
rer vars tjänster vi
har på våra sidor.

Sessionscookies

Sessionscookies gör
att webbplatsen du
besöker kan hålla
reda på vilka sidor du
besöker så att du inte
blir tillfrågad om
samma information
som du redan har
uppgett
för
webbplatsen.

Varje gång du öppnar
en ny webbsida
kommer servern där
sidan är lagrad,
behandla dig som en
helt ny besökare.

De
raderas
automatiskt när du
stänger
av
webbläsaren.
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Målinriktade cookies & reklamcookies

Cookies för
sociala
medier

Reklamcookies



För att dela vårt
innehåll med
dina vänner och
nätverk via en
rad sociala
medier som vi
har lagt till på
webbplatsen
 För att gå med
eller gilla våra
sidor med hjälp
av sociala
medier.
De kan spåra din
webbläsare på andra
webbplatser och
bygga upp en profil
med dina intressen.
Det kan påverka
innehållet och
meddelanden på
andra webbplatser
som du besöker.

De samlar in data för
att visa dig
anpassade annonser.
De gör det också
möjligt att begränsa
antalet
meddelanden som
du får. Dessa cookies
gör också att vi kan
utvärdera våra
reklamkampanjer, till
exempel genom att
se vilka webbplatser
som besöktes före
vår webbplats.

_fpb
facebook.com
youtube.com
Nedan hittar du
länkar till policys för
dessa sociala
nätverk:
Facebook https://w
ww.facebook.com/
about/privacy/
https://www.faceb
ook.com/help/cooki
es

Du kanske inte kan
använda eller se
dessa delningslänkar
och gå med eller gilla
våra sidor i sociala
medier.

Google
+ http://www.googl
e.com/intl/fr/polici
es/privacy/

• Du kommer inte att
få reklam från oss. Du
kanske inte kan dra
nytta av erbjudanden
som
endast
är
avsedda för våra
medlemmar.
• Annonsinnehållet
är inte anpassat till
dina intressen. Det
innebär att du får
erbjudanden som är
mindre attraktiva för
dig.
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Målinriktade
cookies

Dessa cookies
används för att våra
annonspartners ska
kunna bygga en
profil med dina
intressen och visa
relevanta annonser
på andra
webbplatser.

google.com
doubleclick.net
google.co.uk

Du
kommer
fortfarande att få
reklam på
våra
samarbetspartners
webbplatser,
men
reklamen kommer
inte
att
vara
anpassad efter dina
intressen.

De gör att det går att
identifiera din
webbläsare och
Internet-enhet.

Analyscookies och prestandacookies

Analyscookies

Prestandacookies

Dessa cookies
används för att räkna
sidbesök och trafik,
så att vi kan mäta
och förbättra
prestanda på vår
webbplats med hjälp
av en tjänst från
Google Analytics.

Vi kommer inte att
kunna kontrollera
och mäta prestanda
på vår webbplats,
vilket kan leda till att
du inte får en lika bra
upplevelse när du
besöker vår
webbplats.

Dessa
cookies AMP_TOKEN
används för att räkna
besök och trafik för
att förbättra vår
webbplats
prestanda.
De
används också för att
veta vilka sidor som
är mest och minst
populära och se hur
besökarna navigerar
på
webbplatsen.

Vi vet inte när du har
besökt vår webbplats
och kommer inte att
kunna utvärdera
prestanda, vilket kan
leda till att du får en
sämre
användarupplevelse.
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