Typ av cookie

Källa

Syfte

Giltighet

Hur man blockerar

stid

Cookies som placeras av McNeil Sweden AB (förstapart-cookies)
Grundläggande cookie Cookienamn: has_js

McNeil
Sweden AB

Denna cookie spårar om Cookien Du kan ändra din
javascript är aktiverat
för
webbläsares
eller inte. Cookien har
detta
inställningar för
värdet 0 eller 1.
ändamål att acceptera eller
löper ut
avvisa dessa
i slutet
cookies. Då alla
av
webbläsare gör
sessione detta på olika sätt
n.
bör du titta på din
webbläsares
hjälpmeny för
mer information.

Grundläggande cookie Cookienamn:
SESS53911691b843f5579cfc07
59c986e0a8

McNeil
Sweden AB

Denna cookie förhindrar
cross-site request
forgery. Denna cookie
innehåller
slumpmässiga
strängvärden

Cookien Du kan ändra din
för
webbläsares
detta
inställningar för
ändamål att acceptera eller
löper ut
avvisa dessa
efter 20 cookies. Då alla
dagar.
webbläsare gör
detta på olika sätt
bör du titta på din
webbläsares
hjälpmeny för
mer information.

Grundläggande cookie Cookienamn: coupon_selection

McNeil
Sweden AB

Denna cookie håller
reda på de kuponger
som användaren har
valt, medan användaren
är utloggad. Så att de
valda kupongerna finns
kvar när användaren
loggar in igen.

Cookien Du kan ändra din
för
webbläsares
detta
inställningar för
ändamål att acceptera eller
löper ut
avvisa dessa
efter 30 cookies. Då alla
dagar.
webbläsare gör
detta på olika sätt
bör du titta på din
webbläsares
hjälpmeny för
mer information.

Analytiska och tekniska
cookies Cookie-namn: _ga

McNeil
Sweden AB

Denna cookie håller
Cookien Du kan ändra din
reda på hur många
för
webbläsares
gånger en besökare har
detta
inställningar för
varit på webbplatsen. ändamål att acceptera eller
tas bort
avvisa dessa
efter 2
cookies. Då alla
år.
webbläsare gör
detta på olika sätt
bör du titta på din
webbläsares
hjälpmeny för
mer information.

Cookies och andra spårningstekniker som placeras av tjänsteleverantörer till McNeil Sweden AB och andra företag.

Analytiska och tekniska
cookies Cookie-namn: _utma,
_utmb, _utmc, _utmz __utmv

Google
Analytics

Dessa cookies används
för att samla
information om hur
besökare använder vår
webbplats. Vi använder
informationen för att
sammanställa rapporter
som hjälper oss att
förbättra webbplatsen.
Dessa cookies samlar
information i ett
anonymt format,
inklusive hur många
som besöker
webbplatsen, var
besökarna kom ifrån
och vilka sidor de
tittade på.

Några
Du kan välja bort
av de
spårning med
cookies Google Analytics
som
genom att
används
besöka:
för
http://tools.googl
detta
e.com
ändamål /dlpage/gaoptout
tas
?hl=en-GB.
automat
iskt bort
från din
enhet
när du
stänger
din
webbläs
are.
Andra
kan vara
kvar upp
till 24
månade
r efter
ditt
senaste
besök

på vår
webbpla
ts.
Analytiska och tekniska
cookies Cookie-namn: id

Doubleclick.net

Cookien genereras av Cookien Du kan ändra din
DoubleClicks Floodlightför
webbläsares
tags. Denna cookie
detta
inställningar för
innehåller
ändamål att acceptera eller
slumpmässiga
tas bort
avvisa dessa
strängvärden.
efter 2
cookies. Då alla
år.
webbläsare gör
detta på olika sätt
bör du titta på din
webbläsares
hjälpmeny för
mer information.

Analytiska och tekniska
cookies Cookie-namn: _drt,
__gads

Doubleclick.net

Dessa cookies används Cookien Du kan ändra din
av Googles AdSense
för
webbläsares
DoubleClick för att
detta
inställningar för
begränsa frekvensen på ändamål att acceptera eller
onlineannonsering och tas bort
avvisa dessa
undvika upprepade
efter 1
cookies. Då alla
annonser på en sida,
dag.
webbläsare gör
vilket innebär att
detta på olika sätt
användaren inte
bör du titta på din
behöver se samma
webbläsares
annons om och om
hjälpmeny för
igen.
mer information.
https://support.google.
com
/adsense/answer/2839
090?hl=en

Innehållsdelning Cookie-namn: Facebook.com Används av Facebook
Några
Fr_,xs_,s_,csm_,c_user, x-src_,
när en besökare har
av de
locale_, lu_, datr_
klickat på Like-knappen. cookies
www.facebook.com
som
/about/privacy/
används
för
detta
ändamål
tas

Du kan ändra din
webbläsares
inställningar för
att acceptera eller
avvisa dessa
cookies. Då alla
webbläsare gör
detta på olika sätt
bör du titta på din

automat
webbläsares
iskt bort
hjälpmeny för
från din mer information.
enhet
när du
stänger
din
webbläs
are.
Andra
kan vara
kvar upp
till 24
månade
r efter
ditt
senaste
besök
på vår
webbpla
ts.
Innehållsdelning Cookie-namn:
SID_,NID_,SNID_, SAPISID_,
APISID, SSID_, HSID_, PREF_

Google.com

Används av Google
Några
Du kan ändra din
Maps för att spåra
av de
webbläsares
besökare som tittar på cookies inställningar för
kartorna.
som
att acceptera eller
http://www.google.com används
avvisa dessa
/privacypolicy.html
för
cookies. Då alla
detta
webbläsare gör
ändamål detta på olika sätt
kan vara bör du titta på din
kvar 6
webbläsares
till 24
hjälpmeny för
månade mer information.
r efter
ditt
senaste
besök
på vår
webbpla
ts.

Analytiska och tekniska
cookies Cookie-namn:
VM_PIX, VM_USR

Intellitxt.com

Tredjeparts Intellitextcookies för Vibrant
Media
www.donottrackplus.co
m
/trackers/intellitxt.com.
php

Innehållsdelning Cookie-namn:
remember_checked,
remember_checked_on,
original_referer, _twitter_sess,
twll, twid, auth_token,
guest_id, secure_session,
auth_token, guest_id

Twitter.com

Visa An Post twitter
ström och sociala
medier-delning.
https://twitter.com
/privacy

Cookien Du kan ändra din
för
webbläsares
detta
inställningar för
ändamål att acceptera eller
tas bort
avvisa dessa
efter 2
cookies. Då alla
månade webbläsare gör
r.
detta på olika sätt
bör du titta på din
webbläsares
hjälpmeny för
mer information.
Några
av de
cookies
som
används
för
detta
ändamål
tas
automat
iskt bort
från din
enhet
när du
stänger
din
webbläs
are.
Andra
kan vara
kvar upp
till 20 år
efter
ditt
senaste
besök
på vår
webbpla
ts

Du kan ändra din
webbläsares
inställningar för
att acceptera eller
avvisa dessa
cookies. Då alla
webbläsare gör
detta på olika sätt
bör du titta på din
webbläsares
hjälpmeny för
mer information.

Innehållsdelning Cookie-namn: Accounts.googl Dessa cookies ställs in
Några
LSID, GAPS,
e.com
av Google när
av de Du kan ändra din
GoogleAccountsLocale_sessio
funktionen Google +
cookies webbläsares
inställningar för
n, GALX, LSOSID,
share används.
som
ACCOUNT_CHOOSER
http://www.google.com används att acceptera eller
/privacypolicy.html
för
avvisa dessa
detta cookies. Då alla
ändamål webbläsare gör
tas
detta på olika sätt
automat bör du titta på din
iskt bort webbläsares
från din hjälpmeny för
enhet mer information.
när du
stänger
din
webbläs
are.
Andra
kan vara
kvar upp
till 2 år
efter
ditt
senaste
besök
på vår
webbpla
ts.
Analytiska och tekniska
cookies Cookie-namn: BEAT_,
OTZ_

apis.google.co
m

Google Analytics och
Några
användning av Google + av de Du kan ändra din
knappen
cookies webbläsares
inställningar för
http://www.google.com
som
/privacypolicy.html
används att acceptera eller
för
avvisa dessa
detta cookies. Då alla
ändamål webbläsare gör
kan vara detta på olika sätt
kvar
bör du titta på din
från 1 webbläsares
dag till 1 hjälpmeny för
månad

efter mer information.
ditt
senaste
besök
på vår
webbpla
ts.

