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1. Inledning 

Den här policyn innehåller information om användningen av kakor av Bridgestone Europe NV/SA 

(Kleine Kloosterstraat 10, 1932, Zaventem, Belgien, företagsnummer RPR (Bryssel) 0441192820) 

och dess närstående bolag (”Bridgestone”, ”vi” eller ”oss”) i samband med din användning av 

Bridgestones webbplatser (”webbplats”). 

Kakor (inklusive liknande teknik som pixlar och webb-beacons) är små textfiler som vi och våra 

annonseringspartner installerar på din(a) internetförberedda enhet(er) och som gör det möjligt 

för webbplatsen att känna igen dig och enheten/enheterna nästa gång du besöker vår 

webbplats. Vi använder kakor för de ändamål som beskrivs i avsnitt 2. 

 

2. Varför använder vi kakor? 

Bridgestone använder kakor för flera ändamål. 

Exempelvis lagrar vi kakor på din enhet/dina enheter för att förbättra webbplatsens funktionalitet. 

Kakor gör det enklare att navigera på vår webbplats (t.ex. genom att spara information om 

språkval och sidor du har besökt tidigare). Kakor kan också vara nödvändiga för att vissa tjänster 

du har begärt ska kunna utföras korrekt (t.ex. genom att minnas vilka varor du har lagt i 

varukorgen). 

Dessutom ger vissa kakor oss statistisk information om användningen av vår webbplats, vilket 

hjälper oss förstå besökarnas beteende och preferenser som helhet. Exempelvis kan vi använda 

dessa kakor för att få insikter i hur besökarna använder vår webbplats och analysera vad som 

fungerar och vad som inte gör det, i syfte att fortlöpande förbättra webbplatsen och mäta hur 

effektiv vår kommunikation är. 

Kakor kan också användas för att spåra dina specifika intressen för våra produkter och tjänster, i 

syfte att visa riktade, innehållsbaserade annonser för dig när du besöker tredjepartswebbplatser 

eller sociala medier. 

Dessutom kan kakor möjliggöra vissa tredjepartsapplikationer såsom plugin-program för sociala 

medier. Med plugin-program avses Gilla-knappen och Dela-knappen som du kan använda för 

att dela webbinnehåll eller upplevelser i sociala medier. 

  



3. Vilka slags kakor använder vi? 

Vi använder olika slags kakor. Kakor kategoriseras som förstapartskakor el ler  tredjepartskakor 

beroende på ursprung. Kakor kategoriseras också som sessionskakor  el ler b eständiga kakor , 

beroende på hur länge de lagras på din enhet/dina enheter. Kakor kategoriseras även efter 

funktion: nödvändiga kakor och statistikkakor, funktionskakor, annonskakor och kakor för sociala 

medier. 

Förstapartskakor 

Förstapartskakor är kakor som ställs in av oss och används inom vår kontroll. 

Tredjepartskakor 

Tredjepartskakor ställs in av någon annan än Bridgestone. Vissa av våra webbsidor kan 

exempelvis även innehålla innehåll från andra webbplatser, t.ex. YouTube eller Flickr, som kan 

ställa in egna kakor när du besöker innehållet. Om du delar en länk till någon av våra webbsidor 

kan även tjänsten där du delar den (t.ex. Facebook, Twitter eller LinkedIn) ställa in en kaka i din 

webbläsare. Du har alltid möjlighet att stänga av dessa kakor i dina webbläsarinställningar (se 

avsnitt 6). 

Sessionskakor 

Sessionskakor är tillfälliga och finns bara kvar på enheten så länge den aktuella webbsessionen 

varar. De försvinner från din dator eller enhet när du stänger webbläsaren. 

Beständiga kakor 

Beständiga kakor finns kvar på datorn eller enheten även när webbläsarsessionen är slut, och 

finns kvar under en viss angiven tid. Vi använder beständiga kakor när vi behöver minnas dina 

preferenser och åtgärder nästa gång du besöker webbplatsen. 

Kakor kategoriseras av deras syfte i strikt nödvändiga kakor, funktionskakor, annonskakor och 

kakor för sociala medier. 

Nödvändiga kakor och statistikkakor 

 

Nödvändiga kakor behövs för att du ska kunna besöka olika delar av programmen och använda 

alla deras funktioner. Med hjälp av den här typen av kaka kan du exempelvis navigera från en 

webbsida till nästa och spara information som behövs för att den tjänst du begärt ska kunna 

utföras (t.ex. genom att minnas vilka varor du vill köpa online så att du kan gå vidare till 

betalningssidan). Utan dessa kakor kan de tjänster du efterfrågar inte utföras. 

  



Hur påverkar nödvändiga kakor din integritet? 

 

Vi behöver inte användarens samtycke för att leverera dessa kakor, för de är nödvändiga för att 

utföra den tjänst som du har efterfrågat på webbplatsen. 

Statistikkakor, som även kallas prestandakakor, ger oss insikter i hur besökare använder 

webbplatsen. Det ger oss möjlighet att fortlöpande förbättra webbplatsens prestanda och på så 

vis ge besökarna en bättre upplevelse. Exempelvis informerar kakorna om vilka webbplatser som 

användarna besöker oftast, och om användarna får felmeddelanden på webbsidor de besöker.  

Hur påverkar statistikkakor din integritet? 

 

Dessa kakor tillämpas automatiskt under varje session eller under längre perioder, beroende på 

syfte. De samlar inte in information som kan identifiera besökaren. Statistikkakor samlar enbart in 

sammanställd, anonym information och därför behöver vi inte ditt samtycke för att använda 

dem. 

 

I synnerhet använder vi Google Analytics för att få en helhetsöversikt över hur besökarna 

använder webbplatsen. Information som genereras av Google Analytics-kakor överförs till 

Google Incorporated i USA. Bridgestone använder Google Analytics med IP-anonymisering 

aktiverat. Detta innebär att Google behandlar den insamlade informationen för vår räkning, i 

syfte att utvärdera din användning av webbplatsen och generera rapporter om 

webbplatsaktivitet. Google kommer dock inte att matcha den insamlade informationen från din 

användning av vår webbplats med andra data som Google innehar. 

 

Dessa kakor är aktiverade som standard, men du kan välja att inaktivera dem i 

webbläsarinställningarna (följ stegen i avsnitt 6). Du har också möjlighet att inaktivera Google 

Analytics via relevant länk på webbplatsen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, och 

ladda ned och installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on på din enhet/dina enheter. 

 

Funktionskakor 

 

Dessa kakor hjälper oss att anpassa webbplatsen efter dig genom att lagra dina preferenser och 

inställningar (t.ex. användarnamn, språk och plats där du använder webbplatsen). Dessa kakor 

kan användas för att spara ändringar som du gjort, t.ex. av teckenstorlek, teckensnitt och andra 

delar av webbplatsen som kan anpassas, eller för att spara din besökshistorik eller det faktum att 

du redan har besökt webbplatsen. 

 

Hur påverkar funktionskakor din integritet? 

Funktionskakor är inaktiverade som standard. Dessa kakor kan bland annat samla in teknisk 

information som behandlas i samband med ditt besök och är kopplad till din enhet, utan att du 

namnges. Om du väljer att inte aktivera dessa kakor kan det påverka din navigeringsupplevelse. 

 

  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Annonskakor 

 

Dessa kakor kan vara antingen förstapartskakor eller tredjepartskakor. De spårar din 

webbaktivitet i syfte att skapa användarprofiler. Om  du använder vår webbplats samlar vi in och 

analyserar data om din enhet/dina enheter (IP-adress) och din användning av våra tjänster (t.ex. 

vilka sidor du besöker). Den användarprofil som skapas utifrån din webbaktivitet används för att 

visa annonser som kan vara intressanta för dig utifrån din webbaktivitet. 

De företag vi använder för att anpassa och leverera annonser till dig samlar även in data från dig 

via andra onlinetjänster. Dessa data hjälper oss att förutsäga vad som kan intressera dig och visa 

dig annonser som anpassas efter dessa intressen. 

Vi visar inga annonser och säljer inget annonsutrymme till tredje part på våra webbplatser, men 

vi köper annonsutrymme på sociala medier och tredjepartswebbplatser (t.ex. bilrelaterade 

webbplatser och däckbutiker online) där våra annonseringspartner kan visa annonser för våra 

produkter och tjänster för dig för vår räkning (”retargetad” annonsering). 

Hur påverkar dessa kakor din integritet? 

Vi lagrar ingen information om din identitet eller din webbaktivitet på dessa 

tredjepartswebbplatser. De annonser vi visar på tredjepartswebbplatser du besöker anpassas 

efter dina intressen då du besökte vår webbplats vid ett tidigare tillfälle. Om du till exempel 

besöker vår webbsida med information om Bridgestones vinterdäck visar vi kanske annonser för 

vinterdäck när du besöker tredjepartswebbplatser. 

Dessa kakor är inaktiverade som standard och placeras endast på din enhet/dina enheter med 

ditt samtycke. 

Kakor för sociala medier 

På vår webbplats använder vi plugin-program för sociala medier från kanaler som Facebook, 

Google+, Twitter, LinkedIn och YouTube. Plugin-program för sociala medier är moduler som ger 

dig möjlighet att dela innehåll från vår webbplats i sociala medier där du har ett konto. Ett 

exempel är Gilla-knappen på Facebook. Kakor gör den här funktionen möjlig. 

Genom plugin-program för sociala medier placeras även tredjepartskakor på din enhet/dina 

enheter som gör det möjligt för sociala medier att spåra din navigering på vår webbplats, för 

deras egna syften. Detta kan omfatta beteendestyrd annonsering, analys eller 

marknadsundersökningar. Mer information om data som dessa sociala mediekanaler inhämtar 

genom plugin-kakor kan du hitta på relevanta sociala mediesajter. 

  



Hur påverkar dessa kakor din integritet? 

Dessa kakor är inaktiverade som standard och placeras endast på din enhet/dina enheter med 

ditt samtycke. 

Om du har ett konto på dessa sociala medier kan du också ange om du samtycker till 

användning av kakor i dina sekretessinställningar för kontot i fråga. 

4. Hur används kakor av våra annonseringspartner? 

Vår annonsering levereras till dig genom våra noga utvalda specialiserade annonseringspartner. 

De kakor som medföljer annonserna gör det möjligt för våra annonseringspartner att övervaka 

annonsernas effektivitet. De kan också använda kakor som de har ställt in på din enhet/dina 

enheter när du besökt andra webbplatser. Syftet med detta är att de ska veta att du har sett en 

viss annons eller kunna matcha dig med deras databas. Det hjälper dem att till exempel begränsa 

hur många annonser du ser online, och om du har deltagit i en marknadsundersökning kan 

företaget registrera att du har sett en viss annons. 

Alla företag som tillåts lägga till taggar eller kod på vår webbplats instrueras att hantera dina 

uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. De använder dock dina uppgifter i egenskap av 

personuppgiftsansvarig, och användningen av uppgifterna sker i enlighet med deras egna 

sekretesspolicyer. Du kan kontrollera eller ta bort tredjepartskakor på din enhet/dina enheter 

genom att följa anvisningarna i avsnitt 8. 

5. Hur inhämtar vi ditt samtycke? 

Första gången du besöker webbplatsen visas ett meddelande med information om hur du 

hanterar ditt samtycke till kakor. 

Nödvändiga kakor och analyskakor kräver inte ditt samtycke och installeras automatiskt på 

enheten/enheterna. Nödvändiga kakor och analyskakor kan inte inaktiveras genom webbplatsens 

inställningar för kakor, men du kan inaktivera dem på Google Analytics-webbplatsen (se avsnitt 

3). 

Meddelandet visas inte på enheten vid framtida användning av webbplatsen, men du kan alltid 

ändra ditt samtycke till kakor genom att klicka på länken ”Ändra mina preferenser” eller via 

inställningarna i din webbläsare (ytterligare information finns i avsnitt 6). 

 

 

 



6. Hur väljer du bort kakor? 

När vi har mottagit ditt samtycke till användning av kakor lagrar vi en kaka på din enhet/dina 

enheter för att spara ditt val inför dina kommande besök på webbplatsen. Om du senare inte vi l l  

att information om din webbaktivitet ska användas kan du välja bort kakor genom att ändra dina 

webbläsarinställningar enligt beskrivningen nedan. Du kan också klicka på länken till inställningar 

för kakor på vår webbplats. 

 

Ändra inställningar i webbläsaren 

Du kan förhindra att din webbaktivitet spåras genom att justera webbläsarinställningarna, 

surfa i ”privat läge” eller använda webbläsartillägg. Du kan ta reda på hur du gör detta 

genom att besöka relevant supportsida för din webbläsare eller använda hjälpfunktionen i 

webbläsaren: 

Edge 

Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Opera 

Mobilappar 

Om du använder våra program via en webbläsare på en mobil enhet följer du 

instruktionerna ovan. Men för mobilappar används annan teknik för att känna igen din 

enhet. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för riktad annonsering följer du 

anvisningarna nedan: 

Apple iOS 

1. Gå till Inställningar > Integritetsskydd > Reklam. 

2. Slå på Begränsa spårning. 

Gå till Apples supportsida om du vill ha mer information. 

  

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/en-gb/HT202074


Google Android 

1. Gå till Inställningar. 

2. Välj Google i avsnittet Konton. 

3. Välj Annonser i avsnittet Sekretess. 

4. Markera Välj bort Anpassning av annonser. 

Gå till Googles supportsida om du vill ha mer information. 

Microsoft Windows 

1. Gå till Inställningar. 

2. Tryck på Sekretess. 

3. Tryck på Annonserings-ID och inaktivera Låt appar använda mitt annonserings-ID för 

upplevelser i alla appar 

Gå till Microsofts supportsida om du vill ha mer information. 

7. Tredje parts mottagare och 

personuppgiftsbiträden 

Bridgestone utbyter inte kakor med webbplatser som tillhör tredje part eller externa 

dataleverantörer, med undantag för tredje part som arbetar direkt med Bridgestone och under 

dess kontroll och tillsyn för att tillhandahålla webbplatstjänster. Bridgestone ser alltid till att 

personuppgiftsbiträden som hanterar dina uppgifter omfattas av nödvändiga avtalsklausuler för 

att skydda uppgifterna och hålla dem konfidentiella. 

Vi använder information som samlats in via tredjepartskakor, men notera att alla tredjepartskakor 

hanteras av respektive leverantör i enlighet med dess policyer.  

8. Visa inställningar och utgångsdatum för kakor 

Om du vill se en fullständig lista över kakor som vi använder, när de upphör och deras domän 

och/eller namn kan du se efter i inställningarna i din webbläsare.  

 

Här är en snabbguide som beskriver hur du gör detta i olika webbläsare: 

https://www.wikihow.com/View-Cookies 

 

 

 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
https://account.microsoft.com/unsupported-browser
https://www.wikihow.com/View-Cookies

