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Syftet med denna cookie policy är att informera dig om vilka
typer av cookies vi använder på våra webbplatser och via våra
tjänster.
Med ”vi/oss/vår/våra” menar vi Rev Worldwide Inc., dess heleller delägda dotterbolag, bolag där Rev Worldwide Inc. har ett
intresse genom aktieinnehav eller bolag som ingår i den koncern
vi tillhör (”vår koncern”). Med ”våra webbplatser” menar vi
webbplats på internet som drivs av Rev Worldwide Inc. eller
företag inom vår koncern.
Genom att använda våra webbplatser accepterar du vår Cookie
policy och godkänner att vi och våra noga utvalda partners
använder oss av cookies och liknade teknik i enlighet med
beskrivningen i denna policy. Om du inte godkänner att vi
använder cookies, går du vidare till avsnittet Hantera dina
cookies, där du får veta mer om hur du kan justera dina
inställningar.
Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som lagras på din internetanslutna enhet
(t.ex. din dator, mobiltelefon eller annan elektronisk enhet) när
du besöker en webbplats. Cookies är utformade för att hjälpa
t.ex. din dator eller din telefon att komma ihåg dig när du
återvänder till webbplatsen. Cookies äventyrar inte på något sätt
din dators säkerhet. Du kan avaktivera cookies, men gör du det
är det inte säkert att du kan använda alla tjänster på vår
webbplats.
Här är en lista med alla cookies vi skickar och en beskrivning av
hur vi använder dem.
 Temporära cookies (session cookies) är bara aktiva så
länge du är inne på webbplatsen. Normalt försvinner
cookien när du stänger webbläsaren.
 Permanenta cookies (persistent cookies) sparas under en
längre tid, dvs. om du loggar in på en webbplats och sedan
återvänder till webbplatsen några dagar senare, så vet
webbplatsen vem du är och du får ett
välkomstmeddelande. Det är möjligt tack vare permanenta

cookies.
 Anonyma analyscookies: varje gång en användare besöker
vår webbplats skapar tredje parts webbanlystjänster en
anonym analyscookie. Denna cookie kan tala om för oss
hur många enskilda användare vi har och vilka webbläsare
de använder.
 Registreringscookies: när du registrerar dig hos oss skapar
vi cookies som visar om du är inloggad eller inte. Våra
servrar använder registreringscookies för att se vilket
konto du loggat in med och om du har tillgång till en viss
tjänst eller inte.
 Reklamcookies: ibland behöver vi veta om har sett en viss
annons eller viss typ av annons och hur länge sedan det
var du såg den. För att göra det placerar vi en cookie på
din enhet när annonsen visas. Vi kan använda cookies för
att skräddarsy marknadsföringen så att den passar just dig.
Dessa cookies är anonyma. Vi skickar även anonyma
cookies till användare av vissa tredje-parts webbplatser.
Får du en sådan cookie kan vi med hjälp av den konstatera
att du har besökt den webbplatsen när du senare besöker
en annan webbplats. Baserat på den informationen kan vi
skräddarsy marknadsföringen till dig. Vill du begränsa,
blockera eller radera cookies, eller en webbplats, kan du
göra det med hjälp av din webbläsare. Mer uppgifter om
detta hittar nedan.
Cookies kan vara första- eller tredjepartscookies.
Förstapartscookies ägs och skapas av webbplatsen du är inne på.
Tredjepartscookies ägs och skapas av ett fristående företag,
vanligtvis ett företag som ger service åt webbplatsen ägare.
Cookies – Frågor och svar
Varför använder vi cookies?
Vi använder cookies för att:
• För att samla information om hur kunderna rör sig på våra
webbplatser
• Garantera din integritet på våra säkra webbsidor
• Temporärt spara slumpmässigt skapade sessionsidentiteter för

våra säkra webbplatser
• Temporärt spara information som matats in i våra verktyg,
illustrationer och demonstationer
• Spara uppgifter om dina marknadsförings- och
produktpreferenser så att webbplatsen blir bättre anpassad till
dina behov
• Utvärdera effekten av marknadsföringen på våra webbplatser
(vi äger de anonyma data som samlas in och lämnar inte ut
uppgifterna till någon annan)
• Vi använder både våra egna (förstaparts-) och
partnerföretagens (tredjeparts-) cookies i samband med dessa
aktiviteter.
Vi använder inte cookies för att kartlägga hur våra besökare
använder internet efter att de lämnat våra webbplatser och vi
sparar inte personuppgifter som andra kan läsa och förstå i
cookies. Vi kommer inte att sälja eller sprida cookie-information
om dig utan att först ha ditt medgivande.
Måste jag acceptera cookies?
För kunna använda alla tjänster måste din webbläsare tillåta
cookies. Det finns funktioner som inte kommer att fungera om
du avaktiverar cookies. Cookies används för att ge dig en
personlig upplevelse när du besöker webbplatsen via din dator,
platta, mobil eller genom en app.
Om du väljer att inte acceptera cookies kommer du fortfarande
att kunna besöka webbplatsen, men din upplevelse kommer inte
att bli lika bra.
Hur länge sparar ni cookies?
Vi sparar bara cookies under tiden du är inne på webbplatsen,
förutom när vi använder permanenta cookies. Cookies som
används av våra noga utvalda partners kan sparas längre.
Innehåller cookies mina personuppgifter?
Nej, cookies innehåller inte konfidentiell information som
hemadress, telefonnummer eller kortuppgifter.
Verktyg för att dela på sociala medier
Vi erbjuder våra kunder möjligheten att dela innehåll på sociala
medier som Facebook och Twitter. Om du utnyttjar möjligheten
att dela innehåll på det sättet kan det sociala nätverket skicka

cookies till din webbläsare. Vi kontrollerar inte och tar inte
ansvar för dessa cookies – gå in på det sociala nätverkets
webbplatser för mer information om vad de gör med cookies
och hur du kan hanterar dem.
Hantera dina cookies
Följ instruktionerna i din webbläsare för att aktivera eller
avaktivera cookies (finns oftast under ”Help”, ”Tools” eller
”Edit”). Ändrar du din cookie-inställning kommer du
fortfarande att kunna besöka vår webbplats, men vissa
funktioner kommer du inte att kunna använda, exempelvis
kommer du inte att kunna gå in på ditt befintliga konto.
Dessutom kommer vissa av våra standardfunktioner inte fungera
om du inte accepterar cookies. Raderar du vissa cookies
kommer du, till exempel, att loggas ut från ditt Rev-konto.
Du kan radera cookies som sparats i din webbläsare genom att
använda en funktion i din webbläsare. Det betyder visserligen
inte att du inte kommer att samla cookies i framtiden, men det
ger dig möjlighet att radera dina cookies efter att du varit ute på
internet. Funktionen kallas ofta ”Radera cookies”.
När du raderar cookies på en av dina enheter betyder det inte att
de automatiskt raderas på de andra enheterna också. Alla
webbläsare på alla kanaler måste rensas separat.
Säkra internettjänster
Alla säkra internettjänster du ansluter dig till kan använda
cookies för att kunna spara information om dig och dina
preferenser och för att förhindra att obehöriga får tillgång till
dina tjänster och din information. Under sådana omständigheter
måste cookies vanligtvis tillåtas, utan dem kan vi inte garantera
säkerheten för din information. Accepterar du inte cookies kan
du inte använda dessa tjänster.
Användbara länkar
Följande länkar vara till hjälp om du vill veta mer:
• IAB har skapat följande webbplats:
www.youronlinechoices.eu
• Mer uppgifter om cookies finns på www.allaboutcookies.org

