Dessa riktlinjer för cookies (”Riktlinjerna”) är tillämpliga för Ework Group AB och dess
dotterbolags (”Ework”) användning av cookies på Eworks webbplatser, dvs.
www.eworkgroup.com , med tillhörande underliggande webbplatser (”Webbplatserna”).
Vänligen notera att om du inte tillåter Ework att använda cookies kan detta påverka din
användning och upplevelse av Webbplatserna.

Cookies" är små textfiler som skickas från en server till din webbläsare (t ex MS Internet
Explorer eller Mozilla Firefox) och din dator när du besöker en webbsida. Om din webbläsare
är inställd på att acceptera den här informationen sparas dessa cookies i din webbläsare, på
hårddisken eller i din dators minne, och är aktiv till det angivna "utgångsdatumet". När en
cookie når utgångsdatumet raderas den automatiskt från den berörda filkatalogen av
webbläsaren. En cookie innehåller vanligtvis namnet på den webbplats som cookien kommer
ifrån, cookiens livslängd (dvs. hur länge den kommer att lagras på din enhet) och ett värde,
som vanligtvis är ett slumpmässigt genererat unikt nummer.

Ework använder cookies för att erbjuda dig den bästa möjliga, skräddarsydda
onlineupplevelsen när du besöker Webbplasterna. När du tillåter Ework att placera cookies
på din dator kommer inställningarna du gör att sparas. När du besöker sidan igen behöver du
inte göra om dem. Den här generella informationen tillåter inte Ework att särskilja sina
besökare. Inga personuppgifter samlas in i den här processen.
Ework använder sig även av cookies som gör det möjligt att optimera Webbplatsernas
funktioner, för att förbättra din upplevelse och för att individualisera framtida besök genom att
komma ihåg dina användarpreferenser. Sådana cookies syftar vidare till att bekräfta när du
loggat in på "Mitt Ework "och till att verifiera användare. Ework använder även cookies för
marknadsföring och marknadsundersökningar, inklusive demografiska studier, så att Ework
kan optimera och anpassa kvaliteten på sina tjänster för dig. Vidare används cookies för att
sammanställa anonym, aggregerad statistik för att förstå hur användare använder
Webbplatserna och som hjälper Ework att förbättra dess struktur och innehåll.
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Cookie

Namn &
utgångsdatum

Detaljer

Samtycke

Denna cookie reglerar huruvida cookieinformation
skall visas eller ej.

cookiesconcent_dismissed
= 1 år

Språk

WP Language cookies för att komma ihåg vilket språk
en användaren har.

wpml = 24 h

Språk

WP Language cookies för att komma ihåg vilket språk
en användaren har.

_icl_ = 48h

Geolocation

Cookie som samarbetar med WPLanguage cookie för
att hålla reda på från vilket land användaren
använder webbsajten, så att sajten kan leverera rätt
och efterfrågad data och uppdrag.

Geoip = 30 dagar

Google
Analytics

Dessa cookies placeras av vårt analysverktyg
“Google Analytics” och används för att samla in
information om hur besökare använder webbsidan. Vi
använder informationen för att göra rapporter och
hjälpa oss förbättra sidan. Dessa cookies kan inte
identifiera dig, de samlar in information i anonym form
som skickas till, och lagras hos, Google på servrar i
USA i enlighet med deras rutiner för integritetsskydd.
Läs mer om Google Analytics dataskyddspolicy på:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

_ga = 2 år

Google
AdWords

Denna cookie används för att mäta prestandan på
våra onlineannonser. Läs mer om Google AdWord’s
användning här:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

-

LinkedIn

Denna cookie placeras av LinkedIns dela- och
följknappar som vi har implementerat för att enkelt
kunna låta dig dela intressant information från vår
webbsida. Läs mer om LinkedIns cookierutiner på:
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Ett antal cookies med olika
utgångsdatum. Se deras
dataskyddspolicy för mer
information.

Freespee

Denna cookie indikerar huruvida besökaren kan see
unika telefonnummer eller dela telefonnumret med
andra i vissa situationer. Sätts av Freespees
JavaScript.

__fs_dncs_exttrack

Freespee

Används för att koppla samman multipla sidbesök
med en browsingsession för en specifik besökare.

__fs_dncs_sessionid =
Max 30 dagar.

Freespee

Denna cookie används för att binda ihop multipla
browsingsessioner från en specifik användare.

__fs_dncs_trackingid =
max 1 år.

_gid = 24 timmar
_gat = 10 minuter
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Mitt Ework

Innehåller användarens sessions-id
och slumpmässiga siffror för säkerhet.
Skapas av ColdFusion.

CFGLOBALS = ca 30 år

Mitt Ework

Innehåller användarens sessions-id.
Skapas av ColdFusion.

CFID = 24h

Mitt Ework

Innehåller slumpmässiga siffror (hex)
för säkerhet. Skapas av ColdFusion.

CFTOKEN = 24h

Mitt Ework

Denna kaka sätts om användaren på
något sätt lyckas nå sidan
ErrorMessage_framed.cfm som man
bl.a. kan komma till om något går fel.

LANGUAGEIDCOOKIE =
sessionens längd

(SÄRFALL)

Gammalt sätt att sätta språk för
användaren. Bör vara borttaget från
alla sidorEwork Support
(support.eworkgroup.com)

För besöksstatistik för sajten och
prestandamätningar.

_ga, _gat, _gat_bTracker,
_gat_c

Ework Support
(support.eworkgroup.com)

Säkerställer att meddelanden skickas
på ett säkert sätt.

csrftoken

Ework Support
(support.eworkgroup.com)

Håller koll på huruvida användaren är
inloggad samt fyller i ett antal
formulärfält i förväg.

sessionid

HubSpot (text följer på engelska).
HubSpot's tracking code sets a number of tracking cookies when a visitor lands on your site. These
cookies fall into two general categories:
• Essential/necessary cookies: essential cookies which do not require consent.
• Consent banner cookies: cookies included in the consent banner under GDPR.
Essential/necessary cookies
HubSpot

HubSpot

This cookie is used by the opt-in
privacy policy to remember not to ask
the visitor to accept cookies again.
This cookie is set when you give
visitors the choice to opt out of
cookies.

__hs_opt_out

This cookie can be set to prevent the
tracking code from sending any
information to HubSpot. Setting this
cookie is different from opting out of
cookies, as it still allows anonymized
information to be sent to HubSpot.

__hs_do_not_track

(Expires: 2 years)

(Expires: 2 years)
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HubSpot

This cookie is used to test whether the
visitor has support for cookies
enabled.

__hs_testcookie

This cookie is used to consistently
serve visitors the same version of an
A/B test page they’ve seen before.

hs_ab_test

HubSpot

When visiting a password-protected
page, this cookie is set so future visits
to the page from the same browser do
not require login again. The cookie
name is unique for each passwordprotected page.

<id>_key

HubSpot

This cookie is used to determine and
save whether the chat widget is open
for future visits. It resets to re-close the
widget after 30 minutes of inactivity.

hs-messages-is-open

This cookie is used to prevent the
welcome message from appearing
again for one day after it is dismissed.

hs-messages-hide-welcomemessage

This cookie is set when visitors log in
to a HubSpot-hosted site.

__hsmem

HubSpot

HubSpot

HubSpot

(Expires: end of session)

(Expires: end of session)

(Expires: 30 minutes)

(Expires: 1 day)

Consent banner cookies
HubSpot

HubSpot

HubSpot

HubSpot

The main cookie for tracking visitors. It
contains the domain, utk, initial
timestamp (first visit), last timestamp
(last visit), current timestamp (this
visit), and session number (increments
for each subsequent session).

__hstc

This cookie is used to keep track of a
visitor's identity. This cookie is passed
to HubSpot on form submission and
used when deduplicating contacts.

Hubspotutk

This cookie keeps track of sessions.
This is used to determine if HubSpot
should increment the session number
and timestamps in the __hstc cookie.
It contains the domain, viewCount
(increments each pageView in a
session), and session start timestamp.

__hssc

Whenever HubSpot changes the
session cookie, this cookie is also set
to determine if the visitor has restarted
their browser. If this cookie does not
exist when HubSpot manages cookies,
it is considered a new session.

__hssrc

(Expires: 2 years)

(Expires: 10 years)

(Expires: 30 min)

(Expires: end of session)
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AddThis (text följer på engelska).
AddThis

This cookie is associated with the
AddThis social sharing widget
which is commonly embedded
in websites to enable visitors to
share content with a range of
networking and sharing platforms.
It stores an updated page share
count.

_atuvc = 13 months

AddThis

This cookie is associated with the
AddThis social sharing widget
which is commonly embedded in
websites to enable visitors to share
content with a range of networking
and sharing platforms.

_atuvs = end of session

AddThis

This cookie is associated with the
AddThis social sharing widget
which is commonly embedded in
websites to enable visitors to share
content with a range of networking
and sharing platforms.

uvc = 13 months

De flesta webbläsare har en standarinställning som accepterar användning av cookies men
du kan ställa in användandet av och omfattningen på cookies i dina datorinställningar. Du
kan även ställa in din dator så att du blir informerad varje gång en cookie placeras, eller så
kan du stänga av alla cookies via din webbläsare, samt radera redan existerande cookies (i
Hjälp-funktionen i din webbläsare kan du läsa mer om hur du ändrar eller uppdaterar dina
cookies).
Ework vill påpeka att detta är en datorinställning och att dessa inställningar bara gäller för
den dator på vilken inställningarna görs. Om du använder fler än en dator måste
inställningarna göras på varje dator.

Ework kan komma att uppdatera dessa Riktlinjer. Datumet för den senaste ändringen anges i
slutet av Riktlinjerna.
Om du har några frågor gällande dessa Riktlinjer eller Eworks användning av cookies är du
välkommen att kontakta Ework på legal@eworkgroup.com.
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