Cookiepolicy Staples Netshop
Allmänt
Genom denna cookiepolicy informerar Staples Sweden AB dig om hur vi använder cookies
och liknande tekniker på denna domän.
Staples Solutions
Staples Solutions ansvarar för användningen av cookies på Staples Netshop. För att komma i
kontakt med Staples angående deras användning av cookies på Staples Netshop ber vi att du
använder den kontaktinformation som finns längst ner i denna cookiepolicy.
Vad gör Staples Solutions med cookies?
Staples Solutions använder cookies för tekniskt nödvändiga, funktionella och rent analytiska
syften. Användning av sådana cookies kräver inte ditt tillstånd eftersom de har liten eller
ingen inverkan på din sekretess.
Vad är cookies och liknande tekniker?
Cookies är små textfiler som innehåller små mängder information, och som laddas ner till
(eller avläses från) din enhet när du besöker en webbplats via exempelvis webbläsaren i din
dator, platta eller smartphone. Denna lilla textfil gör det möjligt för data (ibland även
personlig data) att lagras och/eller konsulteras. Denna (personliga) data gör det möjligt att
identifiera dig när du besöker webbplatsen vid ett senare tillfälle.
JavaScript och webbsignaler är exempel på liknande tekniker som, i kombination med
cookies, aktiverar ett system som samlar in information (JavaScript), lagrar den aktuella
informationen i små, enkla textfiler (cookies) och därefter överför dem (webbsignaler). Alla
dessa tekniker hänvisas gemensamt till som "Cookies och liknande tekniker".
För vilka syften använder Staples Solutions cookies?
Vår webbplats använder cookies för följande syften:
•

Funktionscookies. Ett antal av dessa cookies är nödvändiga för att säkerställa att
webbplatsen fungerar korrekt ur teknisk synpunkt (dessa kallas även Nödvändiga
funktionscookies). Övriga funktionscookies används för att tillhandahålla
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•

funktionaliteten på webbplatsen, som exempelvis möjligheten att spara inställningar
och underlätta inloggning på vår webbplats.
Analytiska cookies. Staples Solutions använder Google Analytics för att analysera
hur besökare använder vår Staples Netshop samt för att öka webbplatsens
användarvänlighet.

Hur kan du inaktivera eller radera cookies?
Även om du aktiverar eller inaktiverar cookies vid ditt första besök på vår Staples Netshop
kan du alltid ångra detta beslut vid ett senare tillfälle genom att ändra din webbläsares
inställningar. Oavsett om du vill inaktivera cookies, ta emot ett meddelande i samma stund
en cookie placeras på din enhet eller radera alla lagrade cookies från din dator, kan dessa
ändringar implementeras via din webbläsares inställningar (finns oftast under "Hjälp" eller
"Internetalternativ"). Se länkar nedan:
•
•
•
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/Blockera%20kakor
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=sv_SE&locale=en_US

Hur gör du för att blockera cookies?
Genom att ändra din webbläsares inställningar kan du ställa in preferenser så att inga
cookies accepteras (från Staples Solutions Netshop). Om din webbläsare inte accepterar
cookies från vår Staples Netshop kan åtkomst till vissa funktioner nekas, och/eller
användning av sidans funktionalitet som en helhet kan begränsas.
För mer information om cookies från tredje part och dina möjligheter att avregistrera dig
hänvisar vi till http://www.youronlinechoices.com/se/ eller
https://www.aboutads.info/choices.
Har du frågor eller önskemål?
Om du har frågor om cookiepolicyn eller om Staples Solutions ber vi att du kontaktar oss på
dpo.nordic@staples-solutions.com.

Har du ett klagomål?
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Du kan lämna in ett klagomål gällande Staples Solutions användning av cookies via
dpo.nordic@staples-solutions.com eller till din lokala tillsynsmyndighet.
Ändringar i cookiepolicyn
Staples Solutions förbehåller sig rätten att göra ändringar i cookiepolicyn. Om betydande
ändringar implementeras kan Staples Solutions välja att informera dig om ändringarna och
ge dig möjlighet att ändra dina cookieinställningar. Vi rekommenderar att du kontrollerar
cookiepolicyn regelbundet för att hålla dig uppdaterad om alla eventuella och relevanta
ändringar.
Denna cookiepolicy uppdaterades senast 24/05/2018.
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