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COOKIEPOLICY 

DoGood EL AB 

________________________________________________________________ 

Samtycke till cookies  

Med ditt godkännande kan Dogoodel AB (”Dogoodel” eller 
”vi”) komma att använda s.k. cookies på vår webbplats. När 
du besöker vår webbplats kommer vi att be dig om ditt sam-
tycke till vår hantering av cookies.  

De flesta webbläsare har en standardinställning som accep-
terar användningen av cookies. Genom att ändra inställning-
arna kan du däremot på ett enkelt sätt inaktivera lagring av 
cookies i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller 
radera de cookies som finns lagrade på din enhet. 

Vad händer om du blockerar samtliga cookies? 

Om du genom inställningar i din webbläsare väljer att inte 
tillåta cookies över huvud taget kan vissa funktioner på vår 
webbplats sluta fungera säkert och korrekt. Vissa tjänster 
kommer inte att kunna tillhandahållas eftersom de är bero-
ende av vissa funktioner som kräver att cookies är aktive-
rade.  

Vad är cookies? 

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till 
din webbläsare. En cookie kan inte identifiera dig personli-
gen utan endast den webbläsare som finns installerad på din 
enhet och som du använder vid besöket på den aktuella 
webbsidan. Vad en cookie gör är att komma ihåg dig och/el-
ler känna igen dig. Olika cookies finns alltså på olika enheter 
om du använder olika enheter för att nå vår webbplats.  

Cookies brukar normalt kategoriseras baserat på dess ur-
sprung men också baserat på om de lagras i din webbläsare 
eller inte. En cookie kan antingen skickas till dig från den 
webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en 
annan organisation som levererar tjänster till den aktuella 
webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tred-
jepartscookie). En tredjepartscookie kan användas av flera 
webbplatser för att förstå och följa hur du surfar mellan olika 
webbplatser. Den information som samlas in kan användas 
av oss för nedan beskrivna ändamål, men även för andra än-
damål som bestäms av tredje part.  

Vi tillåter inte några tredjepartscookies på vår webbplats.  

Cookies kan även delas in i sessionscookies och varaktiga coo-
kies. En sessionscookie skickas till din enhet för att webbsi-
dorna ska fungera korrekt under ditt besök på vår webb-
plats. Den lagras inte på din enhet utan raderas och försvin-
ner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sess-
ionscookie är bland annat att den aktiveras när du återvän-
der till en tidigare besökt del av webbplatsen och underlättar 
därmed din navigering på webbplatsen. En varaktig cookie 
lagras däremot i din webbläsare och medför att en webbsida 
kan känna igen din enhets IP-adress även om du stänger av 
din enhet eller loggar ut mellan besöken.  

 
Vilka cookies använder Dogoodel?  

Dogoodel använder olika typer av cookies för att förbättra 
webbplatsen för dig som besökare. För att du lättare ska 
kunna göra dina val angående cookies på vår webbplats har 
vi nedan beskrivit de kategorier av cookies som vi använder, 
indelade mot bakgrund av det ändamål för vilket cookien an-
vänds. 
 
Nödvändiga cookies 

Från System/Umbraco/CMS 

ASP.NET_SessionId  
- Expiry: Session      
-Sätts av ASP.NET, används för att identifera besökarens 
session på servern.                             

RequestVerificationToken   
-Expiry: Session 
-Anti-forgery, sätts av ASP.NET, för att förhindra sk. Crossite-
Scripting 
-Innehåller ingen information om användaren. 

Cookieconsent_status 
-Expiry:24 månader  
-Används för att spara användarens klick på cookie-banner. 
-Innehåller ingen information om användaren. 

Funktionella cookies 

Facebook: 
-Se länk för mer info:  https://sv-se.facebook.com/busi-
ness/help/471978536642445?id=1205376682832142_fbp 
-Expiry: 3mån 
-Används av Facebook för att leverera annonser. 
(Used by Facebook to deliver a series of advertisement pro-
ducts such as real time bidding from third party advertisers.) 

Google: 
-Se länk för mer info:  https://developers.google.com/analy-
tics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage 
gat_gtag_UA_XXXXXXXXX_X 
-Lagringstid: 24 timmar 
-Används av Google Tag Manager. 

Hur behandlar vi dina personuppgifter? 

Mer utförlig information om hur vi behandlar dina person-
uppgifter och vilka rättigheter du har finns tillgänglig i vår 
integritetspolicy som du hittar här www.dogoodel.se. Du kan 
självklart alltid kontakta kundtjänst direkt enligt kontakt-
uppgifterna nedan. 
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Ändringar i cookiepolicyn 

Vår cookiepolicy kan komma att ändras. Den nya versionen 
kommer i sådana fall att publiceras på vår webbplats. Du bör 
därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för 
att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna.  

Kontakta oss 

Om du har frågor kopplade till denna cookiepolicy vänligen 
kontakta vår kundservice på kontaktuppgifterna nedan. 

Dogoodel AB 
Org.nr: 559205-0479 
Adress: Box 70, 201 20 Malmö 
E-postadress: hej@dogoodel.se 
Tel.nr: 040-39 89 00 
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