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Vi på Froda värnar om din personliga integritet. Vi använder cookies på vår webbsida för att 
förbättra användarupplevelsen och för att kunna leverera vår tjänst. 

Cookies är små textfiler som sparas i datorns webbläsare när du besöker en webbplats. Vid 
återbesök kan dessa hämtas från webbläsaren för olika typer av applikationer. 

Vilka cookies används och hur länge lagras dem? 
● Analys av webbsidan (Google cookie) – lagras i 18 månader 
● Skicka nyhetsbrev vid efterfrågan (Hubspot cookie) – lagras i 13 månader 
● Skicka emails för att hjälpa dig att göra färdigt en påbörjad ansökan (Hubspot cookie) 

– lagras i 13 månader 
● Erbjuda kontakt via chatt (Intercom cookie) – lagras i 9 månader 
● Analys av besökarbeteende (Fullstory cookie) – lagras i 3 månader 
● Marknadsföring (Facebook cookie) - lagras i 3 månader 
● Marknadsföring (Linkedin cookie) - lagras i 30 dagar 
● Marknadsföring (Bing cookie) - lagras i 1 år 
● Föra statistik samt marknadsföring (Froda cookie) - lagras i 1 år 

Dessutom placeras flera s.k. sessioncookies på din enhet i samband med att du besöker 
webbplatsen. Dessa cookies används för att optimera vår webbplatsfunktion, exv. genom att 
komma ihåg dina inställningar på vår webbplats. Dessa cookie lagras endast så länge du är 
inne på vår webbplats, och försvinner automatiskt när du stänger ner din webbläsare. 

 

Vilken data samlas in? 

● Demografisk information 
● Kön, ålder, språkinställningar och vilken webbläsare samt OS som används 
● Mobile Device information 
● Pixel tags and other technologies 
● Sidor som besökts på vår webbsida 
● Geografisk information 
● Aggregerad information, vi kan samla och analysera information om användare över 

tid som tex: 
○ Besökets tid 
○ Vilka sidor som besöktes och hur länge 
○ Refererande webbsidor, applikationer eller tjänster 



·        Vi kan komma att ha en tredje part som samlar in information på detta sätt, t.ex. 
verktyget Hubspot marknadsförings- och säljverktyg, Google och Facebook tracking. 
Detta innebär alltså att dessa tredjeparter kan komma att ta del av den information vi 
samlar in. 

Hur du inaktiverar Cookies 

Om du inte vill att cookies ska sparas i din webbläsare är det möjligt att helt eller delvis 
blockera cookies. Det är också möjligt att ta bort cookies när de redan har sparats i din 
webbläsare. Båda åtgärderna är tillgängliga via inställningarna i din webbläsare och exakt 
hur du gör det beror på vilken webbläsare du använder. Du kan använda webbläsarens 
hjälpfunktion eller läsa mer på http://www.aboutcookies.org/ för mer detaljerad information 
om hur detta görs i den webbläsare du använder. 

Som besökare på en webbplats bör du vara medveten om att vissa delar av webbplatsen 
kanske inte fungerar om du väljer att inte spara eller ta bort cookies. 

Läs mer på http://www.aboutcookies.org/ för mer detaljerad information om vad cookies är, 
hur de fungerar, vad de används för och vad du ska göra som besökare om du vill inaktivera 
Cookies.  
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