
COOKIE- OCH PRIVATLIVSPOLITIK 
 

Cookies får hemsidan till att fungera och används för att samla statistik så vi kan 
förbättra din användarupplevelse. Vi använder också cookies till att göra 
hemsidan mer personlig för just dig som besöker. Genom att besöka denna 
hemsida, farusa.se accepterar du att vi använder cookies. 

 

COOKIES 
Hemsidan använder "cookies", som är en textfil som sparas på din dator, mobil 
eller liknande för att kunna komma ihåg inställningar, sammanställa statistik 
och visa riktad information. Cookies innehåller inte skadlig kod som till exempel 
virus. Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Oftast om du raderar eller 
blockerar cookies kommer informationen bli mindre relevant för dig. 

Du kan också riskera att hemsidan inte fungerar optimalt samt att där är 
innehåll du kanske inte rentav får tillgång till. Hemsidan innehåller cookies från 
tredjeparts som i varierande omfång kan omfatta: 

 

Obligatoriska cookies 
De obligatoriska cookies är nödvändiga för att hemsidan ska kunna leverera 
tjänster du efterfrågar. Dessa cookies bestäms av hemsidan och används till 
exempel för at känna igen dig när du navigerar runt på sidan och komma ihåg 
att du är inloggad. Denne typ av cookies raderas automatiskt när du stänger din 
webbläsare. 

 

Preferens cookies 
Preferens cookies används för att komma ihåg dina preferenser på hemsidan 
som till exempel språk eller val som gör navigeringen enklare. Dessa cookies 
bestäms av hemsidan och ändamålet är att förbättra användarupplevelsen på 
hemsidan. Preferens cookies sparas på din dator och löper ut på ett givet 
datum/tidsintervall. 

 

Analys cookies 
Google Analytics cookies används till att samla in besöksstatistik. Dessa cookies 
samlar information om användning av hemsidan inklusive din IP-adress. Du kan 
välja bort cookies från Google Analytics med detta verktyg.  

 

 



Marknadsföring cookies 
Facebook: Vi använder Facebook pixel för att bättre kunna rikta relevant 
information till besökare som har ett Facebook-konto. Hubspot (nyhetsbrev): Vi 
använder Hubspot som plattform för utskick av nyhetsbrev. Hubspot är ett 
amerikanskt företag och de sparar uppgifter som du anger i förbindelse med 
nyhetsbrevet i EU (ditt namn och din e-postadress). Du kan när som helst säga 
upp prenumeration på nyhetsbrevet genom att avanmäla via länk längst ned i 
nyhetsbrevet. Efter detta kommer vi att radera dina uppgifter inom 14 dagar. 
Google Tag Manager samlar inte personliga uppgifter. Detta verktyg möjliggör 
integrationen och administrationen av våra tags. 

Tags er små bitar kod som vi använder för att mäta trafik och besökarnas 
beteende för att registrera effekten av vår online annonsering eller för att 
optimera våra hemsidor. 

 

Säkerhet 
Vi har beslutat om tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter 
av misstag eller olagligt blir raderade, offentligt publicerade, förlorade, 
förringade eller kommer till känna till obehörig, missbrukas eller i övrigt 
behandlas i strid med lagen. 

 

Ändamål 
Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa den 
information som sannolikt är av största relevans för dig, dina registreringar och 
beställningar samt att kunna leverera den service du har efterfrågat som till 
exempel att skicka nyhetsbrev. För övrigt använder vi uppgifterna till att 
optimera vår service och innehåll. 

 

Period för lagring 
Uppgifterna sparas så länge som det är tillåtet av lagen och vi raderar dem när 
de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på karaktären av uppgiften och 
bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell 
tidsperiod för när informationen raderas. 

 

 

 

 

 



Delning av uppgifter 
Data om din användning av hemsidan och vilken information du mottar, 
eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment skickas 
också vidare och delas till tredjeparter inom det omfång av kända uppgifter vi 
har. Du kan se vilka tredjeparter det handlar om i avsnittet "Cookies" ovanför. 
Uppgifterna används till riktad information. 

För övrigt använder vi oss av en rad olika tredjeparter för lagring och 
behandling av data. Dessa behandlar uteslutande uppgifter för vår räkning och 
får inte användas till egna ändamål. 

Delning av personuppgifter som namn och e-mail också vidare kan ske om du 
ger samtycke till detta. Vi använder endast datalagring i EU eller i länder där 
dina uppgifter kan få tillräckligt med skydd. 

 

Insikt och klagomål 
Du har rätt till att bli upplyst om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du 
kan dessutom när som helst göra en invändning mot att dina uppgifter 
används. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke om att där lagras uppgifter 
om dig. Om de uppgifter som lagras om dig är felaktiga har du rätt till att de blir 
rättade eller raderade. Om du har ett klagomål gällande vår lagring av dina 
personuppgifter har du också möjlighet att ta kontakt med Datainspektionen. 

 

Utgivare 
Hemsidan ägs och publiceras av: 

FARUSA emballage AB 

Zinkgatan 2 

234 35 Lomma 

Telefon:  020-797 999 

E-mail: emballage@farusa.se   
 


