
Cookie Policy 
 
Vi på Boett använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras i din 
webbläsare när du besöker vår hemsida, oavsett om du surfar på en dator, mobil, surfplatta eller 
annan digital enhet. Vi använder cookies för att rent tekniskt göra våra webbaserade tjänster 
enklare för dig och våra andra besökare att använda. Dessutom använder vi cookies för att 
övervaka trafiken på vår webbplats samt för att föra statistik som vi kan använda för att löpande 
kund utveckla och förbättra det innehåll som vi presenterar. 
 
 
Vilka typer av cookies finns det? 
Cookies kan beskrivas på olika sätt. För det första kan man göra skillnad på cookies utifrån hur 
länge de finns kvar i din webbläsare. Det finns både: 
 

 sessionscookies som raderas varje gång du stänger din webbläsare och  

 permanenta cookies som lagras i din webbläsare under en förutbestämd period. 
 
Sessionscookies kan användas av en hemsida för att komma ihåg val som du har gjort under 
ditt nuvarande besök på hemsidan, exempelvis avseende språk samt innehållet i din varukorg 
 
Permanenta cookies gör det möjligt för oss att komma ihåg dig och dina preferenser mellan 
dina besök, vilket i sin tur kan göra din upplevelse av vår webbplats mer personlig. 
 
Det går även att göra skillnad på cookies baserat på vem som har placerat dem på webbplatsen. I 
detta sammanhang finns det antingen:  
 

 förstapartscookies som har placerats ut av oss (boett.com) eller 

 tredjepartscookies som har placerats ut av en extern webbplats, en s.k. tredje part. 
 
Här finner du detaljerad information om vilka cookies som används på vår webbplats: 
 
Hur vi använder cookies 
Vi använder cookies för att du som besökare ska få en så bra upplevelse av vår webbplats som 
möjligt. En del cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsens funktionalitet 
fullt ut, medan andra används för att förbättra din användarupplevelse och underlätta navigation 
på webbplatsen. 

Vi på Boett använder även cookies för utvärdering av sök- och användarbeteenden inom och 
utanför vår webbplats, för att på bästa möjliga sätt vidareutveckla våra digitala tjänster. Syftet är 
att optimera användarupplevelsen, individualisera vår marknadsföring samt föra statistik. 

 
Vilken typ av information samlar vi genom cookies? 
När du besöker vår webbplats boett.com kan vi automatiskt komma att samla in följande typ av 
information gällande din användning av vår webbplats:  

 IP-adress 

 Inloggningsinformation 

 Tidszon 

 Operativsystem och plattform 

 Information kring dina besök inklusive den URL som har länkat dig till vår hemsida, ditt 
hemland, sökorden du använt på vår webbplats, reaktionstiderna på webbplatsen, 



nedladdningsfel, längd på besök samt information rörande din interaktion med vår webbplats 
(såsom scrollande, klick, musrörelser).  

 
Sociala medier och tredjeparts-webbplatser 
Vår webbplats kan från tid till annan visa upp delningsverktyg från sociala medier såsom Facebook och 
Instagram. Dessa företag kan därigenom placera cookies på vår webbplats. Vi har varken tillgång till, 
eller kontroll över, dessa cookies och informationen som de samlar in. Vi rekommenderar dig därför att 
kontrollera dessa webbplatser för vidare information om deras cookies och hur dessa kan hanteras. 
 
Hur kan du blockera cookies? 
De flesta webbläsarna tillåter dig att vägra lagring av cookies. Du kan välja att blockera vissa, eller samtliga, 
cookies på vår webbplats genom att göra ett aktivt val bland inställningarna i din webbläsare. För mer 
information kring detta rekommenderar vi att du klickar på hjälpfunktionen i din webbläsares meny. 

Om du blockerar vår användning av cookies så kan du komma att få svårt att få åtkomst till vissa delar av 
vår webbplats. Blockering av cookies kan dessutom leda till att vissa funktioner och sidor på vår webbplats 
inte fungerar som vanligt.   

Frågor om vår webbplats 
Om du har några frågor om vår användning av cookies eller några andra frågor rörande din upplevelse 
av vår webbplats, vänligen kontakta oss  
 
Kontakt 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Cookie policy, behandlingen av 
dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du 
nedan. 

Boett AB  

Ängbyvägen 22 

763 94 Hallstavik 

boett@boett.com 

0175-20115 

 


