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1 Vad är cookies 
Cookies kan liknas vid små avtryck. En speciell fil, en så kallad cookie-fil sparas ner på din dator när 
du går in på en viss webbplats. Cookien består av en liten datamängd med information om vad du gör 
när du besöker sidan. Informationen om vad du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till 
din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån. Vi kommer i det följande att använda ordet ”cookies”.  

2 Är cookies farliga 
Nej, cookies är inte farliga. Cookies är vanliga textfiler och kan inte inne-hålla virus. Filerna är små 
och bara en viss mängd cookies kan sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att minnet blir fullt bara 
för att du tillåter cookies.  

3 Kan jag säga nej till cookies 
Ja, du kan stänga av cookies via säkerhetsinställningarna i din webbläsare 

4 Hur gör jag för att ta bort mina cookies 
Cookies sparas som enkla textfiler och går att kasta.  

5 Hur används cookies av Mediq Sverige? 
Mediq används cookies för att förbättra användarupplevelsen på våra webb-platser. Cookies identifierar 
webbläsare som unika men webbläsarna förblir hela tiden anonyma. Det hjälper oss att registrera an-
talet besök på sidan samt ger oss statistik och information om hur många webbläsare som besöker 
sidan samt hur de rör sig på sidan. För mer information om hur vi hanterar personinformation, se vår 
allmänna integritetspolicy 

 
Mediq använder sig av följande typer av cookies: 
 
Typ av cookie Ändamål Beskrivning 

Sessionscookies, förstapartscoo-
kies 

Upplevelse av webbplatserna Lagrar data som stöd för dig när du 
besöker våra  webbplatser. Din da-
tor får stöd att minnas hur du sur-
far. Du kan själv radera genom att 
rensa din cash på din dator 

Varaktiga cookies, tredjeparts-
cookies 

Riktade erbjudanden Mediq kan utföra diverse mark-
nadsföringsaktiviteter i form av ut-
skick av information om Mediq’s 
varor och tjänster per post, e-post, 
sms och andra digitala kanaler. 
Det kan även handla om en mer 
personligt riktad marknadsföring. 
Detta kan baseras på dina tidigare 
inköp eller användning av Mediq 
digitala kanaler. När så krävs ber vi 
om samtycke, vid exempelvis ny-
hetsbrev. Det går senare även att 
avregistrera sig ifrån. 

https://www.kronansapotek.se/allman-integritetspolicy
https://www.kronansapotek.se/allman-integritetspolicy
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Varaktiga cookies, förstapartcoo-
kies 

Analys och uppföljning över 
hur trafiken på webbplatserna 

Mediq har Google Analytics, som 
stöd i att utveckla användarupple-
velsen och är anonym data om hur 
trafiken ser ut och vilka sidor som 
besöks mest etc för att förstå hur 
man kan behöva justera felaktig-
heter och förbättra upplevelsen. 

 

6 Vad händer om jag säger nej till cookies? 
Om du säger nej till cookies så kan användarupplevelsen av våra webbplatser försämras och alla 
funktionaliteter kan inte upprätthållas på samma sätt som om webbplatsen fick sätta cookies. 
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