Information om Makeitouts webbsidecookies
Vår webbsida använder sig av cookies för att förbättra användarupplevelsen och mäta
användning.
En cookie är en liten textfil som sparas och förvaras på användarens enhet. Cookies
skadar inte enheten eller filer sparade på den.
Bland våra tjänster kan det finnas anslutningar till sociala medier som Facebooks,
Tripadvisors eller Googles Respons-knappar. Dessa kan synas i våra tjänster, men
deras innehåll kommer direkt från knappens källa. Dessa tjänster kan samla
information om användarens besök i enlighet med ikraftvarande
integritetsskyddsvillkor. Via anslutningen till sociala medier märker den ifrågavarande
tjänsten att användaren är inloggad på tjänsten, varpå sidan visar ett skräddarsytt
innehåll. Dessa tjänster kan samla information om användarens besök i enlighet med
ikraftvarande integritetsskyddsvillkor. De ifrågavarande tjänsterna överlåter inte
uppgifter de samlar in till Registerinnehavaren om inte användaren uttryckligen har
gett sitt samtycke.

Cookies som förbättrar användarupplevelsen
En del av våra cookies används enbart för att förbättra användarupplevelsen.
Exempelvis, när du skickar information till oss genom ett formulär såsom boknings-,
kontakt- eller prenumerationsformuläret så kan cookies sparas för att komma ihåg
dina användaruppgifter för lättare ifyllnad nästa gång du använder formulären.
Du kan om du så önskar förbjuda användningen av cookies i din webbläsares
inställningar, men då kan vi inte garantera att alla våra webbtjänster fungerar på ett
passande sätt. Med de flesta webbläsare kan man förbjuda cookies under
Verktyg/Tools eller Integritet/Privacy.

Cookies som mäter användning
Mätning av webbtjänstanvändningen är en central del av vår utveckling av tjänsten.
Med hjälp av mätningscookies samlar vi in information om i vilken utsträckning våra
tjänster används, hurdan användningen är och vilka saker vi bör fokusera på för att
utveckla tjänsten. På samma gång får vi information om tjänstens prestanda.
Makeitouts webbsida använder Google Analytics och Yandex Metrics programvara för
uppföljning av webbtjänsten och för att utveckla användarupplevelsen. Data som
samlas in är av naturen anonym. Läs här om hur Google och här om hur Yandex
använder dina uppgifter.

