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Cookiepolicy 
 

Cookies och liknande tekniker 
Vi på Mathem i Sverige AB, org.nr. 556775-7264, (“Mathem”) använder cookies och liknande 
tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) på vår webbplats och i våra tjänster för att 
förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies för att förenkla och anpassa våra 
tjänster och vår kommunikation. Nedan förklarar vi närmare hur vi använder cookies och 
vilka val du kan göra gällande våra cookies. 

Läs gärna vår integritetspolicy för mer information om hanteringen av dina personuppgifter. 

Vad är cookies och liknande tekniker? 
En cookie är en liten textfil med information som lagras i din dator, mobil, surfplatta eller på 
annan teknisk enhet när du besöker en webbplats. Vissa cookies är nödvändiga för att 
webbplatsen ska fungera effektivt, medan andra används för att förbättra din upplevelse 
och underlätta din möjlighet att navigera på webbplatsen, samt för att skapa en översikt av 
din webbaktivitet. 

Cookies lagras på din enhet olika länge beroende på den specifika cookiens funktion och 
syfte. En cookie som endast används för att webbplatsen ska fungera korrekt raderas efter 
ditt besök (en sessionscookie), medan de cookies som används för att känna igen dig och 
komma ihåg dina preferenser inför ditt nästa besök kommer att lagras i din enhet under en 
längre tid (en permanent cookie). 

Vidare kan en cookie placeras av Mathem, som första part, eller av en annan aktör, en 
tredje part, på uppdrag av Mathem (en tredjepartscookie). Det är alltid Mathem som 
kontrollerar vilka cookies som används på vår webbplats. 

Vilka typer av cookies och liknande tekniker använder sig Mathem av? 

Cookies 
Vi använder cookies för att göra vår webbplats och våra tjänster möjliga och lättare att 
använda samt för att kunna anpassa och förbättra vår webbplats och våra tjänster utefter 
dina intressen och behov. Användandet av cookies som håller reda på vad du tidigare visat 
intresse för ger oss möjlighet att visa dig information som matchar dina personliga 
preferenser. 

Pixeltaggar 
Vi använder även pixeltaggar (även kända som spårningspixlar, web beacons eller 
webbfyrar) som är små kodblock installerade på vår webbplats som används för analys av 
specifika händelser som visning, registrering eller konvertering. Pixeltaggar gör det även 
möjligt för oss och våra partners att placera cookies när du besöker oss och pixeltaggar och 
cookies används vanligtvis i kombination så att vi genom relevant loggdata och cookiedata 
kan analysera prestanda och användningen av vår webbplats med våra partners.  

Software Development Kits  
Software Development Kits (även kallade SDK) är kodbitar som fungerar som 
tredjepartscookies och pixeltaggar. Cookies och pixeltaggar är inte anpassade till 
mobilappsmiljön och vi använder därför istället SDKs i våra mobilappar. Vi installerar SDKs 
som tillhandahålls av våra partners (som reklamföretag, annonsnätverk och 
analysleverantörer) så att vi med våra partners kan analysera användning av och 
prestanda i mobilapparna. 
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Hur kategoriserar Mathem sina cookies och vad används de till?  

Nödvändiga cookies 
Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. De möjliggör för dig att 
logga in, genomföra köp, fylla i formulär och erhålla support på vår webbplats – till 
exempel lägga en produkt i varukorgen och kontakta kundtjänst via vår chatt. 

Nödvändiga cookies innehåller även vissa statistikcookies som gör det möjligt att samla in 
statistik som är nödvändig för att hantera säkerhetsrisker och fel samt för att 
vidareutveckla och förbättra webbplatsen. Nödvändiga cookies kan placeras av Mathem 
eller av våra partners i egenskap av tredje part. Nödvändiga cookies kan inte väljas bort på 
vår webbplats och kan inte heller inaktiveras av Mathem. 

Statistikcookies 
Statistikcookies placeras av oss eller av våra partners, vilket sker på uppdrag av Mathem. 
Dessa cookies kan vara nödvändiga och icke nödvändiga cookies beroende på dess 
ändamål. De gör det möjligt för oss att samla in statistik som används för att hantera, 
vidareutveckla och förbättra webbplatsen (till exempel för att se antalet besökare på 
webbplatsen och hur de använder den).  

Marknadsföringscookies 
Marknadsföringscookies placeras av våra marknadsföringspartners, på uppdrag av 
Mathem. De gör det möjligt för oss att rikta relevant marknadsföring till dig, vilket kan 
baseras på genomförda köp och din webbaktivitet i övrigt. Om du inaktiverar dessa cookies 
kommer du att se mer generella annonser som inte är anpassade för dig. 

Preferenscookies 
Vi kan använda preferenscookies för att samla information om dina val och anpassa 
upplevelsen och kommunikationen på vår webbplats utefter dina behov. Detta gör det 
möjligt för oss att komma ihåg lokala inställningar och anpassa Webbsidan i enlighet med 
detta. 

Tryck här för att ta del av information om alla cookies som används på Mathems webbplats 
med deras respektive lagringstider. 

Samtyckeshantering 
Det finns flera sätt att hantera användningen av dina cookies: 

● När du besöker vår webbplats kommer en banner att dyka upp med allmän information 
om Mathems användning av cookies. Nödvändiga cookies krävs för att vår webbplats 
ska fungera men i övrigt kan du välja vilka kategorier av cookies som du samtycker till 
att vi använder. Vissa av Mathems tjänster kanske inte fungerar som avsett om du 
avvisar vissa cookies.  

● Dina cookie-inställningar för Mathem sparas i en cookie som heter 
”CookieConsentPolicy”. Om du vill ändra dina inställningar för Mathem behöver du 
radera den cookien. Du hittar den i din webbläsares sammanställning över cookies och 
webbplatsdata under ”www.mathem.se”. Nästa gång du besöker vår webbplats 
kommer du återigen se vår banner med information om våra cookies och du kan då göra 
de cookie-inställningar som du önskar. 

● För att blockera specifika tredjepartscookies på vår webbplats kan du följa länkarna i 
tabellen här till den berörda partens webbplats (där så är möjligt). 
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● Du kan ändra dina generella inställningar för användning och omfattning av cookies i 
din webbläsare eller enhet. Gå till dina webbläsarinställningar eller 
enhetsinställningar för att lära dig mer om att justera inställningar för cookies. Ofta 
kan du välja att blockera alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies 
(cookies placerade av webbplatsen du besöker) eller att alltid radera cookies när du 
stänger din webbläsare. Observera att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar som 
de ska om du blockerar eller tar bort cookies. 
 

Webbläsarspecifik hjälp med cookies: 

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/9 5647?hl=en-GB 

Firefox https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-b rowsing-
search-download-history-firefox 

Safari https://support.apple.com/kb/PH5042?locale= en-GB 

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-GB/kb/2788 35 

Opera http://www.opera.com/help/tutorials/ 

 

● Du kan också gå in på webbplatsen www.youronlinechoices.com/se/dina-val för att 
kontrollera inställningarna för intressebaserad annonsering från olika nätverk. Notera 
att detta omfattar även cookies som placerats av andra aktörer än Mathem och 
således kan påverka din användning av andra webbplatser. 

Ändringar i vår cookiepolicy 
Mathem kan komma att uppdatera denna policy genom att publicera uppdaterad version 
på vår webbplats. Om vi behöver ditt samtycke kommer vi begära det särskilt nästa gång 
du besöker webbplatsen. Datum för senaste ändring är 2022-01-19. 

Kontakta oss 
Om du har frågor eller vill ha mer information får du gärna kontakta oss på GDPR@mathem.se 
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