Användningsvillkor

För att denna sida skall kunna ge god information samt justeras så att den bättre tillgodoser
användarna så inhämtas information om hur en besökare använder denna webbplats. Denna
information kan inte identifiera en enskild användare.

Enda tillfället då personlig information från webbplatsen sparas är om du fyller i ett formulär
eller liknande, men då är du givetvis medveten om att du lämnar information eftersom du aktivt
gör något för att förmedla information.

Personlig information lämnas aldrig ut till tredje part - den används endast för att kunna
tillgodose dina behov som besökare och användare av denna webbplats.

För att kunna fortsätta att delge kostnadsfri information av god kvalitet så kan det hända att
reklam också visas på hemsidan för att kompensera för de kostnader och nedlagd tid som
krävs för att driva denna hemsida. Strävan är att denna reklam skall vara i linje med
hemsidans ämnen och inte vara störande (rörliga annonser, popup-fönster med reklam osv. är
inte välkomna på denna hemsida).

Då det kan förekomma Google-annonser på hemsidan vill Google gärna vara öppna med
information om just deras annonsering och integritetspolicy. I korthet kan man säga följande
om detta:
- Google som tredjepartsleverantör använder sig av cookies för att visa annonser på denna
hemsida.
- Med hjälp av en så kallad ”DART-cookie” kan Google visa annonser som baseras på
användares besök på denna och andra webbplatser på Internet.
- En användare kan välja att inte ta emot DART-cookien genom att gå till
sekretessp
olicyn
för
Googles annonsnätverk och innehållsnätverk.

Det kan också visas annonser från andra tredjepartsföretag. Dessa kan eventuellt använda
information (med undantag av namn, adress, e-postadress och telefonnummer) om dina besök
på denna och andra webbplatser. Syftet är gott eftersom det leder till att man begränsa
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annonser om varor och tjänster till sådant som du kan tänkas vara intresserad av.

Genom att du använder denna webbplats så innebär det också att du godkänner vår
integritetspolicy.
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