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Cookie-policy för Binosight AB 

 

Detta är cookies 

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker på Internet. 
Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan. 

Därför använder vi cookies 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Om du exempelvis fyller i en 
blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. 

Vi använder också cookies från tredje part, såsom Google Analytics, för att spåra hur 
du använder vår hemsida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av varifrån 
besökare kommer in på vår hemsida, hur de använder den, vilka sidor som besöks 
och hur länge man stannar på varje sida. Detta är information som hjälper oss att 
skapa bättre kampanjer och en bättre användarupplevelse för våra besökare. 

Så inaktivierar man cookies 

Du kan förhindra att cookies placeras i dina webbläsarinställningar. Där kan du även 
radera cookies som lagrats. Detta kan dock påverka funktionaliteten hos sidorna du 
besöker. Cookies på vår sida är inte nödvändiga, men kan förbättra din upplevelse. 
 

Denna policy gäller för Binosight AB från och med 2020-04-07 

 

Thomas Samuelsson 

Vd 

 

-------------------------------------------------  
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