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Om cookies
Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som identifierar en unik webbläsare på en viss dator, inte
personen. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till
olika funktioner. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli
2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om det.

Intressebaserad reklam, vad är det?
Insplanet arbetar med remarketing genom nätverk som t.ex. Google. Remarketing bygger på
intressebaserad annonsering. I remarketing används cookies för att ge dig relevanta
reklamannonser baserat på vilka sidor du har besökt och vilka intressen du har.
Insplanet är anslutna till följande Googles tjänster som använder sig av cookies, så som till
exempel AdSense, AdWords, Google Analytics, DoubleClick samt andra annonsnätverk. På
din dator sparas därför cookie filer som underlättar funktionen av dessa tjänster.

Nyttjande av cookies i Insplanets tjänster
På Insplanet.com och tjänster drivna av Insplanet används cookies, som sparas under en
begränsad tid via tredje e part (likt Google), för att mäta trafiken på hemsidan och i vissa för
att kunna förbättra upplevelsen för dig som användare. Cookies används t ex för att hålla dig
inloggad och underlätta ditt nyttjande av våra tjänster.

Flash cookies
När du besöker Insplanet.com eller klickar på någon av våra reklambanners, kan det i vissa
fall genereras en flash cookie, som sparas under en begränsad tid. Vill du ta bort dina flash
cookies, kan du göra det på
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager0
7.html

Cookies, hur tar jag bort funktionen?
Om du inte vill tillåta cookies kan du i inställningarna för din browser själv ange om du
accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan när som helst välja att ta bort
cookie-filer som har placerats i din browser. För mer information om hur du gör detta
besöker du supportsidan för din browser.

Tracking från andra digitala plattformar
Vill du stänga av funktionen för intressebaserad reklam via t ex Google eller Facebook så
erbjuder alla större sociala medier och plattformar detta via inställningar du kan göra i ditt
konto hos respektive part.

Insplanets policy för sociala medier
Insplanets tjänster inom jämförelser, försäkringsrådgivning och förmedling av försäkringar är
något vi gärna pratar om! Vi ser därför vår närvaro på olika sociala medier som en naturlig
mötesplats för alla som vill diskutera detta - både med varandra och med våra kunniga
medarbetare.
Vi vill att sociala medier förblir en kanal med positiv ton och förbehåller oss därför rätten att
radera inlägg som vi anser vara kränkande, stötande, brottsliga eller irrelevanta. Detsamma
gäller de inlägg eller kommentarer som innehåller uppenbar marknadsföring av andras
produkter eller tjänster, bryter mot gällande dataskyddsförordning eller på annat sätt kan
anses vara opasslig.
Vi vill ha en öppen dialog med alla våra användare!. Men i de fall samtalet rör specifika
ärenden och/eller innefattar personuppgifter skall denna ske i direkt kontakt mellan dig och
vår kundtjänst. I en publik konversation riskerar uppgifter som bör förbli skyddade att röjas.
Därmed förbehåller vi oss rätten att radera inlägg och föra dialogen vidare utan insyn från
andra parter. För individuella frågeställningar och hantering av ärenden som gäller dig eller
närstående hänvisar vi till vår kundtjänst som du når via info@insplanet.com eller 08-51 000
000.
Personer som vid upprepade tillfällen bryter mot ovanstående bruk kan stängas av från våra
kanaler och få sina inlägg raderade. Förutom vårt ställningstagande i stycket ovan bör du
som användare även beakta de avtal respektive social mediekanal uppger som villkor för
bruket av deras tjänster.

