
AIK FOTBOLL DATAPOLICY 

Cookies 

Användning av cookies för AIK:s digitala tjänster. Här hittar du 
information om vad cookies är och hur de används för AIK 
digitala tjänster. 

 

Vad är cookies? 
Cookies är en liten fil som sparas ner på din dator när du går in på en 

webbplats. Cookien består av en liten datamängd med information om vad 

du gör när du besöker sidan. Informationen om vad du gjorde vid tidigare 

besök skickas av webbservern till din webbläsare och kan sedan hämtas 

därifrån. 

Vilka sorters cookies finns det? 
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre 

tid på din dator och används till exempel för att tala om för dig som 

besökare vad som är nytt på sidan sen du senast besökte den. När 

utgångsdatumet passerats raderas cookien automatiskt när du återkommer 

till den webbplats som skapade den. Den andra typen av cookies kallas 

sessionscookies och lagras temporärt i din dators minne exempelvis för att 

hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies försvinner när du 

stänger din webbläsare. 

Man skiljer på förstapartscookies och tredjepartscookies. En 

förstapartscookie sätts av innehavaren av webbplatsen medan en 

tredjepartscookie sätts av en annan webbplats, exempelvis mätsystem eller 

annonsvisningssystem. 

Kan jag säga nej till cookies? 
Du kan stänga av cookies via säkerhetsinställningarna i din webbläsare 

Hur gör jag för att ta bort mina cookies? 
Cookies sparas som enkla textfiler och går att kasta. 

Hur används cookies på AIK:s digitala tjänster? 
På LRF Medias digitala tjänster används cookies för att förbättra 

användarupplevelsen. Cookies identifierar webbläsare som unika, men 

webbläsarna förblir hela tiden anonyma. Det hjälper oss att registrera antalet 

besök på sidan samt ger oss statistik och information om hur många 



webbläsare som besöker sidan samt hur de rör sig på sidan. Dessutom 

används s.k. sessionscookies som är till för att komma ihåg de inställningar 

som du som användare har gjort och för att kunna matcha annonsering mot 

besökare och därmed erbjuda ett mer relevant annonsutbud. 

Vad händer om jag säger nej till cookies? 
Om du säger nej till cookies så kan användarupplevelsen av våra 

webbplatser försämras och alla funktionaliteter kan inte upprätthållas på 

samma sätt som om webbplatsen fick sätta cookies. 

Hur kan jag veta vilka cookies jag har på min 
dator? 
Webbläsare sparar i normala fall alla cookies i en särskild katalog på datorns 

hårddisk. Genom att öppna katalogen kan du se vilka cookies som lagrats på 

din dator. 

Vad säger lagen om cookies? 
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en 

webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen 

innehåller cookies och hur de används. Läs mer om detta på Post- och 

telestyrelsens webbplats. 

Hur kan jag ta reda på vilka cookies som har 
sparats på min hårddisk? 
Hur du ser vilka cookies som sparats skiljer sig beroende på vilken 

webbläsare du använder. 

Hur kan jag hindra att cookies lagras på min 
dator? 
I de flesta webbläsare kan du välja att blockera användningen av cookies. 

Du kan också välja att ställa in i din webbläsare så att du får möjlighet att 

välja om du på förhand vill tillåta varje ny cookie som en webbplats skickar 

till din dator. På så sätt kan du för varje cookie välja om den får lagras eller 

inte. 

Hur gör jag för att ta bort cookies som redan har 
sparats på min hårddisk? 
Tänk på att du behöver göra inställningar för varje webbläsare du använder. 

På sajten Mina Cookies finns en sammanställning över hur du hanterar 

cookies. 

http://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=cookies&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a7a8919da-3021-4ca0-8f03-544693767e15&_t_ip=185.40.184.11&_t_hit.id=PTS_Ptsse2016_CMS_Models_Pages_StandardPage/_a25e002e-0169-493c-8a59-4b90c93d382d_sv&_t_hit.pos=1
http://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=cookies&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a7a8919da-3021-4ca0-8f03-544693767e15&_t_ip=185.40.184.11&_t_hit.id=PTS_Ptsse2016_CMS_Models_Pages_StandardPage/_a25e002e-0169-493c-8a59-4b90c93d382d_sv&_t_hit.pos=1
http://minacookies.se/


Utskick via Facebook Messenger 
När du anmält dig till att få utskick från oss via Facebook 
Messenger, så kan vi kombinera data från din Facebook-
profil, cookies samt eventuell annan tredje parts data. 
Denna data används för att skicka dig utskick som är 
relevanta för dig. Facebook-kopplingen sker via teknologi 
från vår leverandör Zummy AB. 


