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Policy för hantering av personuppgifter genom kakor 
(cookies) och insticksprogram  
 
 
 
 

1. Allmänt 
OnePartner Group AB, med org.nr. 556831–2812 (nedan betecknat som ”vi”, 
”vår”, ”oss”, ”företaget”) är ansvarig för www.onepartnergroup.se. För kontakt och 
frågor vänligen skicka e-post till dataskydd@onepartnergrup.se. För övriga 
kontaktuppgifter se www.onepartnergroup.se. 
 

2. Kakor och insticksprogram 
www.onepartnergroup.se använder kakor. En kaka är en liten textfil som sparas 
på webbplatsbesökarens dator eller mobila enhet. Kakor kan delas upp i 
nödvändiga kakor och analytiska kakor. www.onepartnergroup.se använder både 
nödvändiga kakor och analytiska kakor. 
 
2.1 Nödvändiga kakor 
En nödvändig kaka sätts för att vår webbplats ska fungera. Nödvändiga kakor 
avser sessionskakor vilka försvinner när webbläsaren stängs ner och 
lagringskakor vilka sparas under en begränsad tid. Lagringskakor sparas för att 
webbplatsbesökaren ska få en bättre upplevelse på www.onepartnergroup.se 
och kan till exempel handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att 
underlätta för webbplatsbesökaren vid nästa besök. I din webbläsare kan du göra 
inställningar hur sådana kakor får sättas. Om du väljer att inte tillåta sådana 
kakor kan det påverka din upplevelse av funktionaliteten av webbplatsen. 
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Tabell 2.1 Nödvändiga kakor på den här webbplatsen 
Namn Typ av kaka, 

uppgifter som 
samlas in och 
kakans 
ändamål 

Lagringstid Domännamn Utlämning av 
uppgifter till 
tredje part 

     
 
 

2.2 Analytiska kakor och tredjepartskakor  
Vi använder analytiska kakor endast om och först efter det att vi fått ett samtycke 
från dig som besökare.  
Analytiska kakor används för att få fram statistik och besöksmönster. 
Informationen som samlas in genom kakor innehåller utöver IP-numret på din 
dator ingen personlig information. Informationen används för att fastställa 
besökares mönster för användningen av våra webbtjänster.  
När det gäller beteende på www.onepartnergroup.se sparas inte heller IP-
adresser i våra databaser. Som webbplatsbesökare kan därför informationen om 
dig aldrig kopplas samman med din identitet.  
www.onepartnergroup.se har även kakor för att:  

• Beräkna och rapportera användarantal och trafik 
• Anpassa marknadsföring vilket omfattar kakor och så kallade plug-in 

Facebook, Twitter och Linkedin 
• Gör din användning och upplevelse av webbplatsen bättre. 

Vi använder även så kallade tredjepartskakor från andra företag för att göra 
marknadsundersökningar och trafikmätningar. 
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Tabell 2.2 Analytiska kakor och tredjepartskakor på den här webbplatsen 
Namn Typ av 

kaka, 
uppgifter 
som samlas 
in och 
kakans 
ändamål 

Lagringstid Domännamn Utlämning 
av 
uppgifter 
till tredje 
part 

 lang Används för 
att identifiera 
språk  

När 
användaren 
lämnar sidan 

 .linkedin.com Ja 

lidc  1 dag .linkedin.com Ja 
bcookie  2 år .linkedin.com Ja 
lang Används för 

att identifiera 
språk 
 

När 
användaren 
lämnar sidan 

.ads.linkedin.com Ja 

lissc  1 år  .linkedin.com Ja 
_gasessionid  1 timme .www.onepartnergroup.se Ja 
_gahitid  1 timme .www.onepartnergroup.se Ja 
_gaclientid  1 timme .www.onepartnergroup.se Ja 
_fbp  3 månader .onepartnergroup.se Ja 
_ga  30 minuter .onepartnergroup.se Ja 
_gcl_au  3 månader .onepartnergroup.se Ja 
__utmzzses  När 

användaren 
lämnar sidan 

.onepartnergroup.se Ja 

_gat_UA-
42132279-24 

 30 minuter .onepartnergroup.se Ja 

UserMatchHistory  1 månad .linkedin.com Ja 
_gid  2 dagar .onepartnergroup.se Ja 
initialTrafficSource Används för 

att identifiera 
hur 
användaren 
hitta sidan 
 

När 
användaren 
lämnar sidan 

.onepartnergroup.se Ja 

__cfduid  1 månad .onepartnergroup.se Ja 
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Insticksprogram  
 
www.onepartnergroup.se använder insticksprogram. Ett insticksprogram kan 
hämta information om besökaren på webbplatsen. Vi använder följande 
insticksprogram på: Youtube, LinkedIn, Facebook 
www.onepartnergroup.se kommer endast att använda insticksprogram om 
webbplatsbesökaren har samtyckt till det. Du kan när som helst lämna eller dra 
tillbaka ditt samtycke. 
 

3. Radering och blockering av kakorna 
De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt men genom inställningar i din 
webbläsare kan du blockera och ta bort kakorna. Hur detta görs skiljer sig åt 
mellan olika webbläsare och går att läsa mer om i instruktionerna till webbläsaren 
alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare. Mer information 
om hur du hanterar och tar bort kakor finns också på www.aboutcookies.org. 
 

4. Hur ändrar jag mina kakinställningar?  
Du kan när som helst ändra dina kakinställningar om du vill lämna eller dra 
tillbaka samtycket för analytiska kakor genom att klicka här 
https://www.onepartnergroup.se/om-cookies/ 
 
Du kan för de flesta webbläsare ställa in hur webbläsaren ska hantera kakor. 
Nedan finner du länkar till inställningarna för några vanliga webbläsare. Mer 
information om kakor finner du på Post- och telestyrelsens webbplats, 
www.pts.se. 
 
Google Chrome 
 
Microsoft Edge 
 
Mozilla Firefox 
 
Microsoft Internet Explorer 
 
Opera 
 
Apple Safari 
  

http://www.aboutcookies.org/
https://www.onepartnergroup.se/om-cookies/
http://www.pts.se/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/en-gb/safari
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För motsvarande information om andra webbläsare gå till dess utvecklares 
webbplats. För att avregistrera dig från att bli spårad av Google Analytics på alla 
webbsidor, gå till http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 

5. Personuppgifter 
De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till 
exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar e-post till 
oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och 
svara på din förfrågan.  
Om du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i 
samband med hanteringen av utskick.  
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det 
sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden 
gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev. 
 
De uppgifter som du uppger i din ansökan lagras enbart i vår databas för att vi 
ska kunna administrera din ansökan och matcha ditt CV med de 
rekryteringsuppdrag som vi är involverade i. De handlingar och den information 
som vi får genom tester hanteras konfidentiellt och etiskt korrekt.  Den 
medarbetare som tolkar och administrerar testerna hanterar dessa med absolut 
diskretion och med största respekt för kandidaten. Resultat kan alltid makuleras 
på begäran av kandidaten. De personuppgifter som lagras i tester gjorda i 
samband med ansökan kommer lagras i en databas för att kunna användas i 
våra processer vid rekrytering samt bemanning. Vi garanterar att dina uppgifter 
inte kommer att användas i andra sammanhang eller av andra företag. Vårt 
dataregister samkörs inte med register från tredje part. Dina uppgifter kommer att 
lagras och gallras enligt vår Gallringspolicy. All insamling och behandling av 
personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen - 
GDPR. Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att 
identifiera en person, till exempel namn, hemadress och e-postadress. Med 
behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas med 
personuppgifter såsom exempelvis insamling, lagring och bearbetning. 
  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Vill du veta mer om GDPR? Läs vidare på www.datainspektionen.se. Enligt 
Dataskyddsförordningen - GDPR får ingen registrering ske utan att det finns en 
laglig grund för detta. I förevarande fall är den lagliga grunden personens 
samtycke. Om du samtycker till att dina uppgifter lagras måste du markera 
kryssrutan för godkännande innan du skickar in din ansökan. 
 
Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om 
dig, få eventuellt felaktiga uppgifter rättade och begära att bli raderad.  
Vid anmälan till nyhetsbrev hanteras personuppgifterna tills det inkommer en 
begäran om radering. 
Personuppgifter i samband med registrering i vår databas för kandidater behåller 
vi i 24 månader för att sedan skicka ut en förfrågan om att behålla dem. Om 
kandidaten inte samtycker på nytt raderas alla uppgifter, men 
raderingsprocessen varierar då vi även styrs av bokföringslagen och 
diskrimineringslagen. 
 
OnePartner Group AB är personuppgiftsansvarig. För frågor angående 
hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan om dina 
rättigheter ber vi dig kontakta dataskydd@onepartnergroup.se  
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