
Information om cookies   

För att förbättra din upplevelse på isaochminigänget.se använder vi på Oximedia AB cookies (kakor). 
En cookie är en textfil som skickas från en webbserver till en webbläsare (t.ex Safari, Firefox eller 
Chrome). Cookien gör att webbplatsen eller webbservern kan samla och spara specifik, men 
begränsad, information från webbläsaren om hur du använder den. När du besöker vår webbplats 
kan vi komma att skicka, och lagra en cookie på din enhet (t.ex. dator, surfplatta eller mobiltelefon) 
som har åtkomst till, eller använder sig av, våra tjänster. 

Ägar- och kontaktuppgifter 
Den här webbsidan tillhandahålls av Oximedia AB med organisationsnummer 557890-9078.  
E-post: oximediaforlag@gmail.com 
Telefonnummer kundservice: 070-630 85 76 
Postadress: Svenshult Storegård 1, 341 72 Lidhult 
  

Vad är en cookie? 
En cookie är en liten textfil som sajten du besöker begär att få spara på din enhet när du använder 
Internet. Om du inte vill tillåta cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte 
accepteras. I grund och botten används cookies för att våra webbsidor ska bli mer personligt 
anpassade, samla in statistik om användarens beteende, riktad marknadsföring, utveckla 
användarvänliga tjänster etc. En del cookies – t.ex. sessionscookies – lagras endast på din enhet så 
länge din webbläsare är öppen (t.ex. Internet Explorer, Firefox, Safari). Andra cookies – t.ex. 
permanenta cookies – lagras under en längre tid på din enhet. När du återvänder till våra webbsidor 
förnyas automatiskt den här typen av cookies, förutsatt att du accepterat villkoren för det. 

Vilka uppgifter behandlar vi? 
När du besöker våra webbsidor samlar cookies in information om IP-adress, teknisk information om 
din enhet, enhetens platsinformation, plats, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för 
begäran, tidpunkt(er) för ditt/dina besök, sidvisningar och sidelement (t.ex. länkar) som du klickar på. 
Informationen används också för att analysera hur du och andra besökare navigerar på vår sajt samt 
sammanställa insamlad statistik om webbplatsanvändning och svarshastigheter. Analysen ligger 
sedan till grund för arbetet med att ta fram så bra och relevant innehåll som möjligt, identifiera och 
åtgärda problem samt förbättra helhetsupplevelsen av vår sajt. 

När du mailar till Oximedia, Isaochminigänget, eller genomför ett köp och ger ditt uttryckliga 
samtycke därtill samt lämnar informationen, kommer vi även att behandla av dig angivna uppgifter 
till exempel: namn, telefonnummer, e-postadress, adress och eventuell betalinformation. 

Som en del i vår behandling av dina uppgifter, när du använder våra webbsidor, har vi upprättat 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter raderas av misstag 
eller, utan stöd i lag, publiceras, tappas bort, försämras, röjs för obehöriga, missbrukas eller på annat 
sätt behandlas i strid med lagstiftningen. 

Tredjepartscookies 
I vissa fall använder vi oss också av cookies från tredje part. Sådana tredjepartscookies används för 
allmänna funktioner, analyser, inbäddade kommentarsfält etc. Avsikten med användningen av 



tredjepartscookies är för att underlätta annonshantering och för att förbättra funktionaliteten på 
webbplatsen. 

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se under rubrik Integritet på länk till 
Oximedias dataskyddspolicy vad gäller hantering av dina personuppgifter. 

Om jag inte accepterar cookies? 
Du behöver inte acceptera cookies från vår webbplats och de flesta webbläsare erbjuder dig att 
avböja cookies när du kommer in på webbsajten. Om du vill veta mer om hur du gör detta, gå in på 
din webbläsares hjälpmeny. Om du väljer att inte acceptera cookies, eller tar bort dem från 
webbhistoriken kan funktioner, service eller sidor på denna webbsajt tappa i funktionalitet eller 
tillgänglighet och ge en försämrad upplevelse. Du kan även själv radera alla cookies från din hårddisk. 
Det gör du genom att klicka på Verktyg i menyn, välj Säkerhet och sen Ta bort webbhistorik. Mer 
information om cookies, exempelvis hur du kan hindra dem från att installeras och hur du kan ta bort 
cookies från din hårddisk, hittar du även på www.minacookies.se 

Regelverk 
Det är ett lagkrav att alla svenska webbsajter informerar användaren om användandet innebär att 
cookies lagras på användarens enhet. Mer information hittar du hos Post- och telestyrelsen, 
https://pts.se/sv/sok/?q=regler+cookies 


