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Stockholmsmässans cookiepolicy
När du besöker Stockholmsmässans webbplatser från din dator, mobiltelefon eller surfplatta,
så lagrar vi data lokalt, som cookies/kakor, spårningsanrop eller liknande tekniker, för att
säkerställa att du som användare får en så bra upplevelse som möjligt. I den här policyn kallar
vi alla dessa typer av tekniker för "cookies. Här kan du läsa mer om vad detta innebär och vad
informationen används till.
Olika typer av cookies
Cookies används för att förbättra funktionen i våra webbplatser och ger oss statistik om
användandet av webbplatsen. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet när du
besöker en webbplats. Vår dataskyddspolicy gäller för behandling av de data som vi samlar in
via cookies.
Cookies kan vara av fyra olika typer:
1. Lokal
Den sparar en fil permanent på din enhet, till dess att du själv väljer att radera den. Den lagrar
tidigare besök samt vilken webbläsare som används. Denna cookie ger webbplatsen bättre
funktionalitet.
2. Session
Den sparas temporärt på din enhet och används bland annat för att hålla reda på inställningar
under besöket på en webbplats. Sessionscookies raderas när du stänger din webbläsare.
3. Statistik
Den lagras på din enhet för att vi ska veta hur många besökare våra olika webbplatser har.
Data från statistikcookies lagras i upp till 10 år.
4. Konvertering
Med den mäter vi effekten av våra annonser, via rapporter om vilka åtgärder du som
användare utför efter att ha sett annonserna. Cookien läggs i webbkoden på webbplatsens
köp- eller registreringssidor. Därefter kan vi följa de åtgärder du utför efter att du klickat på
annonserna, och på så sätt mäta effekten av vår annonsering på till exempel Facebook,
AdWords eller LinkedIn.
Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av våra webbplatser
vidarebefordras till och lagras av Stockholmsmässan.
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Analysverktyg
Stockholmsmässan använder webbplats- och applikationsanalystjänster som erbjuds av Tredje
part. De använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om
webbplats- eller applikationsanvändning och för att rapportera trender, utan att identifiera
individuella besökare. Tredje part som tillhandahåller dessa tjänster till oss kan även samla in
information om din användning av Tredje parts webbplatser som exempelvis Facebook och
YouTube.

Acceptera eller vägra cookies
Du kan själv välja att acceptera cookies eller inte när du besöker våra webbplatser. De flesta
webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte
accepterar dem, eller ger dig ett val att acceptera dem eller inte. Om du väljer att inte
acceptera cookies så kan Stockholmsmässan inte garantera att webbplatserna fungerar som
avsett.

Så förhindrar du att cookies lagras
Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas
på din hårddisk. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa webbsidor, kan förhindra
tillgång till medlemssidor och göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga.

Hantering av cookies
Du kan själv göra inställningar i dina enheter, radera cookies och andra identifierare samt
ändra hur lokal information får lagras. Se supportinformation i respektive webbläsare,
Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox mm. Du kan radera cookies från din hårddisk när
som helst. Detta kommer dock göra att dina personliga inställningar försvinner.

Mer information
Vill du veta mer om cookies och vad du kan tänka på och göra som användare av internet
finns mer information från Post- och telestyrelsen på www.pts.se.

Kontakt
Om du har frågor eller vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta oss,
vänligen se nedanstående kontaktuppgifter:
Stockholmsmässan AB
Att: Dataskydd
125 80 Stockholm
privacy@stockholmsmassan.se
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