Mobilus Digital Rehab AB
Cookie Policy - INFORMATION OM COOKIES PÅ GOMOBILUS.COM

Samtycke till Mobilus lagring av cookies

Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet
med denna cookiepolicy.

Vad är en cookie?

Mobilus Digital Rehab AB (nedan Mobilus) använder cookies på vår webbplats gomobilus.
com/www.gomobilus.com/app.gomobilus.com (nedan ”Webbplatsen”). En cookie är en textfil
med information som sparas på din hårddisk när du besöker en webbplats
(även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas).
I cookien kan t.ex. finns information om vilka webbplatser du besökt, vilka inställningar du
gjort på webbplatsen eller hur länge du stannat på webbplatsen.
Cookies innehåller inte virus och kan inte heller förstöra annan information på din dator,
surfplatta eller telefon.
Förutom cookies så finns det annan liknande teknik såsom pixeltaggar,
även kallat web beacon.
I detta dokument används termen “cookies” för såväl cookies som all sådan liknande teknik.

Olika typer av cookies

Det finns olika sorters cookies för olika ändamål. Således finns det dels varaktiga cookies
som ligger kvar på din dator under en bestämd tid, dels sessionscookies som tillfälligt lagras i
datorns minne under den tid du är inne på en webbplats. Sessionscookies försvinner när du
stänger din webbläsare. Cookies kan även delas in i dels förstapartscookies, som har
placerats av den egna webbplatsen och som inte skickar data till någon annan part, dels
tredjepartscookies som har placerats på webbplatsen av en utomstående aktör som kör
innehåll på den aktuella webbplatsen, t.ex. av Facebook om någon ”gillar” ett inlägg på
webbplatsen.

Ändamålet med Mobilus användande av cookies

Mobilus använder cookies för att få Webbplatsen att fungera bättre och bli mer användbar
samt för att samla information om hur Webbplatsen nås och används och om tekniska data
avseende IP-adress(er), webbläsare, enhet(er) och operativsystem. Denna information
behandlas av Mobilus för att; föra statistik, säkerställa teknisk funktionalitet, optimera ditt
användande av Webbplatsen samt som underlag för våra marknads- och kundanalyser
liksom vår produkt- och tjänsteutveckling. Mobilus kan komma att använda tredje parts
mjukvara för att underlätta analysen av cookieinformationen.
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Innehåller cookies personuppgifter?

Den information som samlas in av olika cookies innehåller ingen personlig information om
dig och vi kan inte heller spåra sådan information via Webbplatsens cookies. Trots detta kan
de uppgifter som en cookie samlar in anses som personuppgifter enligt
integritetsskyddslagstiftningen GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018. Detta beror på att
cookies som används för att identifiera en specifik enhet (t.ex. en specifik dator eller telefon)
anses ha potential att – med hjälp av kompletterande uppgifter och/eller hjälpmedel –
användas för att identifiera en fysisk person. För att betraktas som personuppgift kan det
även räcka att en cookie – baserat på den information den samlat in – behandlar en individ
på ett unikt sätt utan att i och för sig identifiera individen.
Läs mer om hur Mobilus hanterar personuppgifter, Integritetspolicy.

Vilka cookies använder Mobilus?
Cookies för www.gomobilus.com / .gomobilus.com:
Förstapartscookies:
Moove_gdpr_popup;
Denna cookie används för att minnas att användaren har godkänt användningen av cookies
och för att dölja cookie-popupen.
Lagringstid: 1 år

Tredjepartscookies:
Google Analytics
Gomobilus.com använder cookies från Google Analytics för att kunna nyttja Googles tjänster
för att analysera och förbättra Webbplatsen.
De individuella cookies från Google Analytics som gomobilus.com använder är bl.a.:
•

_ga;
som används för att urskilja unika användare genom att tilldela ett slumpvis genererat
nummer som identifikation samt för att se hur användaren använder webbplatsen.
Lagringstid: 2 år

•

_gid;
som även den används för att urskilja unika användare.
Lagringstid: 24 timmar

•

_gat_UA-YYYYYYYY-X;
som används för att begränsa antalet anrop till Google Analytics om webbplatsen får
väldigt mycket trafik.
Lagringstid: 1 minut

Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av Webbplatsen
(inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google. För ytterligare information
kring Google Analytics och Googles informationsbehandling hänvisas till Googles
sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.
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Facebook
Mobilus använder Facbook-pixel på www.gomobilus.com.
Facebook pixeln är inte en cookie, utan en pixel som placeras på webbsidan.
Denna pixel används för att kunna analysera och skapa effektiva facebook-annonser.
Ytterligare information kring Facebooks informationsbehandling hänvisas till Facebooks
datapolicy på https://www.facebook.com/about/privacy
Lagringstid: session

Cookies för app.gomobilus.com / .gomobilus.com
Förstapartscookies:

Detta är cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på avsett sätt och
tillhandahålla innehåll som är relevant för användaren.
csrf_cookie_gomobilus;
Detta är en säkerhets cookie vilken förhindrar s.k. ”cross site request forgery”.
Den innehåller inga personuppgifter och finns alltid på app.gomobilus.com.
Lagringstid: sessionscookie
go_mobilus;
Denna cookie innehåller information om händelser under sessionen.
Lagringstid: sessionscookie
user_lang;
Denna cookie innehåller information om vilken språkinställning som ska användas på webbplatsen.
Lagringstid: sessionscookie
cookie_accept;
Denna cookie används för att minnas att användaren har godkänt användningen av cookies
på app.gomobilus.com och för att dölja cookie-popupen
Lagringstid: 2 år

Tredjepartscookies:
Google Analytics
•
_ga;
som används för att urskilja unika användare genom att tilldela ett slumpvis genererat
nummer som identifikation samt för att se hur användaren använder webbplatsen.
Lagringstid: 2 år
•

_gid;
som även den används för att urskilja unika användare.
Lagringstid: 24 timmar
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•

_gat;
som används för att begränsa antalet anrop till Google Analytics om webbplatsen 		
får väldigt mycket trafik.
Lagringstid: 1 minut

•

_gat_UA-YYYYYYYY-X;
som används för att begränsa antalet anrop till Google Analytics 				
om webbplatsen får väldigt mycket trafik.
Lagringstid: 1 minut

•

__utma:
används för att urskilja unika användare och sessioner. Cookien uppdateras 			
när data skickas till Google Analytics.
Lagringstid: 2 år från senaste uppdatering.

Se tidigare avsnitt för mer information om cookies från Google Analytics på gomobilus.com.
Stripe
__stripe_mid:
denna cookie sättas av tredjeparts tjänsten Stripe.
Stripe är en tjänst för säker hantering av online-betalningar.
För ytterligare information kring Stripes informationsbehandling hänvisas till Stripes
cookiepolicy på https://stripe.com/cookies-policy/legal.
Lagringstid: 1 år
Facebook
Mobilus använder Facbook-pixel på app.gomobilus.com.
Facebook pixeln är inte en cookie utan en pixel som placeras på webbsidan.
Denna pixel används för att kunna analysera och skapa effektiva facebook-annonser.
Ytterligare information kring Facebooks informationsbehandling hänvisas till Facebooks
datapolicy på https://www.facebook.com/about/privacy
Lagringstid: session

Dina rättigheter

Hindra Mobilus lagring av cookies

Du har rätt att hindra Mobilus från att lagra cookies på din dator, telefon eller surfplatta.
De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies.
Du kan ställa in din webbläsare så att den automatiskt blockerar cookies alternativt att du
informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan också välja att ta
bort enskilda cookies eller att radera alla de cookies som finns lagrade på datorn.
Metoden för att förhindra cookies varierar beroende på vilken webbläsare du använder.
Vanligtvis kan du ändra inställningarna genom menyn som rör verktyg eller alternativ.
Om du beslutar dig för att blockera cookies kan Webbplatsens funktionalitet begränsas helt
eller delvis. Du kan läsa mer om cookies och hur du raderar eller blockerar cookies på
följande webbplats: www.allaboutcookies.org.

