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Cookie Policy för våra hemsidor 
Senast uppdaterad den 2 augusti 2018 

 

Ancoria Insurance hemsidor 

Hemsidor: www.ancoria.com; www.ancoria.com/en; www.ancoria.com.cy/ 

Cookies är textfiler som innehåller små mängder information som din dator eller mobila enhet laddar ner när 
du besöker en hemsida. Cookies ger dig som besökare tillgång till flertalet funktioner. Informationen i 
cookien kan användas för att spåra ditt internetanvändande. Enligt lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation ska alla besökare till en hemsida med cookies få tillgång till information om att hemsidan 
innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökare ska också godkänna sådan 
användning av cookies.  

Hemsidorna som anges ovan använder följande cookies: 

Namn på cookien Ändamål Typ 
_utma Används för att identifiera unika besökare. Varje gång en 

ny träff skickas till Google Analytics uppdateras cookien. 
Den förfaller efter två år från den senaste uppdateringen. 

Analytisk 

_ga* Används för att identifiera unika besökare och förfaller 
efter två år. 

Analytisk 

_gat* Används för att begränsa inkommande begäranden och 
förfaller efter tio minuter. 

Analytisk 

_gid* Används för att identifiera unika användare per sida på 
hemsidan och förfaller efter en dag. 

Analytisk 

.ASPXANONYMOUS 
Används för att lagra ett unikt ID för anonyma 
användare. 

Funktionell 

_RequestVerificationToken Används som ett kännetecken för anti-förfalskning för att 
motverka förfalskningsattacker. Den garanterar att 
avsändaren är den som tar emot formuläret.  

Funktionell 

Dnn_IsMobile Används för att identifiera besökare från mobila enheter. Funktionell 
Language Används för att lagra webbläsarens förvalda språk.  Funktionell 
cPolx.x Används för att identifiera användarens accepterande av 

cookie policyn. x.x syftar på den version av cookie 
policyn som avses. 

Funktionell 

 

Teknisk information som samlats in automatiskt genom användning av cookies eller liknande teknologi, 
vilket inkluderar internetprotokolladressen (IP) som används för att koppla upp din dator till internet, typ av 
webbläsare och version, tidzonsinställningar, webbläsartillägg och versioner, operativsystem och plattform, 
information om ditt besök vilket inkluderar den fullständiga webbadressens (URL) clickstream till, genom 
och från våra hemsidor (inkluderat datum och tid), produkter som du tittat på och sökt efter, antal gånger 
sidan svarat, nedladdningsfel, längden på besök på vissa sidor, information om sidinteraktioner (såsom 
skrollning, klickningar och hovringar) och metoder som använts för att lämna sidan.  

Analysverktyg för hemsidan 

På hemsidorna som anges ovan används webbanalysverktyget Google Analytics för att ge en övergripande 
bild över hur besökare använder sidan. Google Analytics använder cookies för att samla in information 
genom ett anonymt formulär (samlat) om hur besökare använder hemsidan, till exempel antalet 
sidvisningar, hur besökare har hittat till hemsidan och antalet besök. Ändamålet är att hjälpa oss att 
förbättra användarvänligheten på hemsidan. Informationen som genererats genom din användning av 
hemsidan omdirigeras till och lagras av Google Inc. IP-adresser lagras, men kan inte avskiljas individuellt 
eftersom Google Analytics kommer att lagra delar av IP-adressen med hjälp av metoder för maskering. 
Google kan komma att överföra den samlade informationen till tredje part om det krävs enligt lag eller om 
tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kan inte koppla samman IP-adresser med 
andra uppgifter som finns hos Google. 
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Hur cookies undviks 

Om du skulle föredra att cookies avvisas; ändra inställningarna i din webbläsare så att du antingen 
automatiskt förhindrar cookies från att laddas ner eller blir tillfrågad varje gång en hemsida öppnas om 
cookien kan sparas. Cookies som tidigare laddats ner kan också raderas via webbläsaren.  

På hemsidan www.ancoria.com.cy/ används för närvarande bara de cookies som är markerade med * i 
tabellen ovan.  

 

Ancoria Online Service  

Hemsida: https://online.ancoria.com 

Cookies är textfiler som innehåller små mängder information som din dator eller mobila enhet laddar ner när 
du besöker en hemsida. Cookies ger dig som besökare tillgång till flertalet funktioner. Informationen i 
cookien kan användas för att spåra ditt internetanvändande. Enligt lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation ska alla besökare till en hemsida med cookies få tillgång till information om att hemsidan 
innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökare ska också godkänna sådan 
användning av cookies.  

Hemsidan som anges ovan använder följande cookies: 

Namn på cookien Ändamål Typ 
_ga Används för att identifiera unika besökare och förfaller 

efter två år. 
Analytisk 

_gat Används för att begränsa inkommande begäranden och 
förfaller efter tio minuter. 

Analytisk 

_gid Används för att identifiera unika användare per sida på 
hemsidan och förfaller efter en dag. 

Analytisk 

ASP.NET_Sessionld Det är sessionens ID och förfaller så snart webbläsaren 
stängs. 

Funktionell 

cPolx.x Används för att identifiera användarens accepterande av 
cookie policyn. x.x syftar på den version av cookie policy 
som avses. 

Funktionell 

LastLoginLang Det är det sista inloggningsspråket Funktionell 

 
Teknisk information som samlats in automatiskt genom användningen av cookies eller liknande teknologi; 
det inkluderar internetprotokollsadressen (IP) som används för att koppla upp din dator till internet, typ av 
webbläsare och version, tidzonsinställningar, webbläsartillägg och versioner, operativsystem och plattform, 
information om ditt besök vilket inkluderar den fullständiga webbadressens (URL) clickstream till, genom 
och från våra hemsidor (inkluderat datum och tid), produkter som du tittat på och sökt efter, antal gånger 
sidan svarat, nedladdningsfel, längden på besök på vissa sidor, information om sidinteraktioner (såsom 
skrollning, klickningar och hovringar) och metoder som använts för att lämna sidan.  

Analysverktyg för hemsidan 

På hemsidorna som anges ovan används webbanalysverktyget Google Analytics för att ge en övergripande 
bild över hur besökare använder sidan. Google Analytics använder cookies för att samla in information 
genom ett anonymt formulär (samlat) om hur besökare använder hemsidan till exempel, antalet 
sidvisningar, hur besökare har hittat till hemsidan och antalet besök. Ändamålet är att hjälpa oss att 
förbättra användarvänligheten på hemsidan. Informationen som genererats genom din användning av 
hemsidan omdirigeras till och lagras av Google Inc. IP-adresser lagras, men kan inte avskiljas individuellt 
eftersom Google Analytics kommer att lagra delar av IP-adressen med hjälp av metoder för maskering. 
Google kan komma att överföra den samlade informationen till tredje part om det krävs enligt lag eller om 
tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kan inte koppla samman IP-adresser med 
andra uppgifter som finns hos Google. 

Hur cookies undviks 

Om du skulle föredra att cookies avvisas; ändra inställningarna i din webbläsare så att du antingen 
automatiskt förhindrar cookies från att laddas ner eller blir tillfrågad varje gång en hemsida öppnas om 
cookien kan sparas. Cookies som tidigare laddats ner kan också raderas via webbläsaren.  


