
 
 

Dashlanes cookiepolicy 
 

SENASTE UPPDATERING: DEN 10 FEBRUARI 2021 

Denna cookiepolicy utgör ett viktigt tillägg till sekretesspolicyn och innehåller ytterligare information om 
hur vi behandlar användar- och användningsdata för webbplatsen och Tjänsterna. Alla data som samlas 
in med hjälp av cookies och liknande teknik faller under sekretesspolicyn. Termer som används men inte 
definieras i denna cookiepolicy har den innebörd som anges i sekretesspolicyn.  

1. ALLMÄNT 

a. Precis som många andra webbplatser och tjänster samlar vi in viss information med hjälp av så 
kallade cookies. Cookies är små datafiler som sparas lokalt på din dator eller mobilenhet av en 
webbplats. 

b. När du för första gången besöker webbplatsen får du ett meddelande om att cookies och liknande 
teknik används. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller använda Tjänsterna samtycker 
du till användningen av dessa tekniker så som de beskrivs nedan. 

2. HUR VI ANVÄNDER COOKIES 

a. Vi kan använda både sessionscookies (som löper ut så snart du stänger webbläsaren) och lagrade 
cookies (som finns kvar i din enhet tills du raderar dem) för att ge dig en mer personlig och interaktiv 
erfarenhet av Tjänsterna. 

b. Vi använder två breda kategorier av cookies: (i) förstapartscookies, som vi lägger in direkt i din enhet 
och som endast används av oss, och (ii) tredjepartscookies, som vissa tjänsteleverantörer lägger in 
i våra Tjänster och som kan användas av dessa leverantörer för att känna igen din dator eller mobila 
enhet när du besöker andra webbplatser.   

3. COOKIES VI ANVÄNDER 

Typ av cookie Syfte  

Nödvändiga cookies 
 
  

Dessa cookies behövs för att våra Tjänster ska fungera på rätt sätt. De gör 
att du kan logga in på ditt konto, registrerar dina språkval och kommer ihåg 
vilka funktioner av Tjänsterna som du har aktiverat, så att du inte behöver 
ange dina preferenser igen varje gång du använder Tjänsterna. Utan dessa 
cookies skulle Tjänsterna inte fungera som avsett, eller inte kunna 
tillhandahållas alls. Information från dessa cookies delas inte med tredje 
part.  

Analyscookies (för 
prestanda) 

Dessa cookies används för att samla information om trafiken till vår 
webbplats och för att generera sammanställda data. Vi använder Google 
Analytics, Adjust och Heap i detta syfte. Vi använder informationen för att 
sammanställa rapporter och som hjälp för att förbättra webbplatsen. Dessa 
cookies samlar in information i anonym form, t.ex. antalet besökare på 
webbplatsen, varifrån besökarna kom till webbplatsen och vilka sidor de har 
besökt. Våra avtal med leverantörer av analystjänster ger dem tillstånd att 
använda de uppgifter som vi lämnar endast för att tillhandahålla tjänsterna 
till oss. 

https://www.dashlane.com/privacy
https://www.dashlane.com/privacy
https://www.dashlane.com/privacy
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Publiceringscookies   När vi placerar annonser på tredjepartswebbplatser inkluderar vi ofta också 
en cookie på en viss sida på webbplatsen som spårar vilken annons en 
användare har klickat på för att komma till webbplatsen. Cookien används 
för att skapa en unik identifierare för användaren, så att resultatet av 
annonserna kan spåras ordentligt. Den information som skickas innehåller 
ingenting som utgör personuppgifter för vår del, men kan betraktas som 
personuppgifter för mottagaren.  

Lägg märke till att vi inte tillåter placering av annonser på webbplatsen eller 
i Tjänsterna. 

a. Stänga av cookies. Du kan använda sidan Cookieinställningar för att stänga av analys- och 
annonscookies för vår webbplats. Det går normalt att ta bort eller tacka nej till cookies för alla 
webbplatser du besöker i inställningarna för din webbläsare. Följ instruktionerna för webbläsaren 
(som vanligtvis visas inom avsnittet för inställningar eller verktyg) om du vill göra det. Många 
webbläsare är inställda på att godkänna cookies till dess att du ändrar dina inställningar. Om du 
tackar nej till cookies kan det leda till att vissa webbplatser och tjänster fungerar sämre, eller inte 
fungerar alls. Under länkarna nedan hittar du användbar information om hur man ändrar 
cookieinställningarna för de vanligaste webbläsarna: 

• Microsoft Internet Explorer  

• Microsoft Edge 

• Google Chrome  

• Mozilla Firefox  

• Apple Safari  

Du kan också göra egna val för annonscookies genom att besöka följande webbplatser: 

• https://www.aboutads.info/choices/ 

• https://www.networkadvertising.org/choices/ 

• https://youronlinechoices.com/ 

  

https://www.dashlane.com/privacy/cookiepreferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/all/how-to-view-and-manage-cookies-in-microsoft-edge/67b3a495-554e-4f1d-995e-93d0ea6882a6
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://www.aboutads.info/choices/
https://www.networkadvertising.org/choices/
https://youronlinechoices.com/

