
Cookie Policy för Likvidum
På Likvidum AB:s, org.nr: 556949-5772, webbplats www.likvidum.se, använder vi
cookies (kakor) och andra liknande tekniker. De cookies vi använder, samlar in
uppgifter om din användning av webbplatsen och lagrar uppgifterna i din enhet.

Vi gör detta för att säkerställa att vår webbplats fungerar på ett bra sätt och är lätt att
använda, för att förbättra din användarupplevelse och också för att kunna ge dig
relevanta erbjudanden.

Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas i din
webbläsare. Vissa typer av cookies är nödvändiga för att säkerställa att vår
webbplats fungerar på ett bra sätt och är lätt att använda. Andra typer av cookies kan
används för att hämta information om vad du gör när du besöker vår webbplats.

Ditt samtycke behövs
Du väljer själv om du vill godkänna cookies på din enhet eller inte. Ditt samtycke
krävs för användning av alla cookies, dock inte för cookies som är nödvändiga för att
möjliggöra den tjänst som du som användare själv har begärt.
Vid första besöket på hemsidan ges du möjlighet att välja vilka cookies du samtycker till i
den banner som presenteras för dig. Om du inte godkänner vår
användning av cookies, eller om du tidigare godkänt vår användning och har ändrat
dig, kan du när som helst ändra dina cookiesinställningar. Vi rekommenderar att du
läser vår cookiepolicy innan du gör ditt val och samtycker till vår användning av
cookies.

Vad vi använder cookies till
• Sessions-cookies På vår webbplats använder vi mest sessions-cookies. De
hjälper oss att hålla reda på och känna igen din webbläsare. Det gör att du kan
använda olika tjänster på vår webbplats som till exempel att ansöka om ett lån eller
använda vår inloggning. Sessions-cookies lagras inte permanent i din dator, de
försvinner när du stänger din webbläsare.

• Fasta cookies Vi använder även så kallade fasta cookies. Det är en kort textfil som
gör att webbplatsen känner igen dig vid ett återbesök. I den lagras information så att
till exempel vissa meddelanden bara visas en gång. Fasta cookies lagras i din dator.

• Tredjeparts cookies Likvidum använder även cookies och andra tekniker för att
skicka data till externa partners som hjälper oss med trafikmätning och
beteendeanalys. Det ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats, anpassa innehåll
dynamiskt och visa anpassade erbjudanden även på andra webbplatser.

http://www.likvidum.se


• Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de
hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data. Eftersom detta är en
väsentlig del av våra tjänster, är dessa cookies nödvändiga.

Hur du kontrollerar användningen av cookies

Du kan hantera dina cookies-preferenser genom att klicka på knappen "Inställningar" och
aktivera eller inaktivera cookie-kategorierna i popup-fönstret enligt dina preferenser.

Om du skulle besluta dig för att ändra dina inställningar senare under din surfsession, kan
du när som helst klicka på fliken "Cookie inställningar" längst ned på hemsidan vid rubriken
“Kundservice”. Detta kommer att visa samtyckesmeddelandet igen så att du kan ändra dina
inställningar.

Du kan alltid radera redan tidigare placerade cookies från din webbläsare genom att
ändra i webbläsarens inställningar. Det kan vara bra att känna till att de flesta
webbläsare har en standardinställning som automatiskt accepterar användningen av
cookies. Du kan givetvis alltid välja att ändra dina inställningar i webbläsaren så att
inga cookies lagras på din enhet. Då stängs alla cookies av. Mer information om hur
man stänger av cookies finns i instruktionerna till din webbläsare.

Om du blockerar cookies

Väljer du att inte godkänna vår användning av cookies kan våra webbplatsers
funktionalitet och prestanda komma att försämras eftersom vissa funktioner är
beroende av cookies. En blockering av cookies kan därför medföra att webbplatsens
funktioner inte fungerar som de ska.

Övrigt

• Vår cookiepolicy kan komma att ändras i framtiden.
• Mer information om cookies hittar du hos Post- och telestyrelsen

Din trygghet hos oss

Vill du läsa mer om dina rättigheter och hur vi skyddar din integritet, gå till vår
integritetspolicy som finns på vår webbplats.



Vi använder följande cookies

1. Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Dessa
cookies säkerställer grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen,
anonymt.

Cookie Lagringstid Ändamål

PHPSESSID Sessionsbaserat Denna cookie är inbyggd i
PHP-applikationer. Cookien
används för att lagra och
identifiera en användares
unika sessions-ID i syfte
att hantera
användarsession på
webbplatsen. Cookien är en
sessionscookies och
raderas när alla
webbläsarfönster stängs.

viewed_cookie_policy 1 år Cookien ställs in av GDPR

Cookie Consent-plugin för att

lagra om användaren har

samtyckt till användningen av

cookies eller inte. Den lagrar

inga personuppgifter.

cookielawinfo-checkbox-necessary 1 år Denna cookie, som ställs in av

GDPR Cookie Consent-plugin,

används för att registrera

användarens samtycke för

cookies i kategorin

”Nödvändiga cookies”.

cookielawinfo-checkbox-analytics 1 år Denna cookie, som anges av

GDPR Cookie Consent-plugin,

används för att registrera

användarens samtycke för

cookies i kategorin ”Analytiska

cookies”.

cookielawinfo-checkbox-advertisement 1 år Denna cookie, som anges av

GDPR Cookie Consent-plugin,

används för att registrera

användarens samtycke för

cookies i kategorin

”Marknadsföringscookies”.

test_cookie 15 minuter Test_cookien ställs in av

doubleclick.net och används

för att avgöra om användarens

webbläsare stöder cookies.



2. Marknadsföringscookies

Marknadsföringscookies används för att ge besökarna relevanta annonser och
marknadsföringskampanjer. Dessa cookies spårar besökare över webbplatser och samlar in
information för att tillhandahålla anpassade annonser.

Cookie Lagringstid Beskrivning

_fbp 3 månader Denna cookie är inställd av

Facebook för att visa annonser

antingen på Facebook eller på

en digital plattform som drivs

av Facebook-reklam, efter att

ha besökt webbplatsen.

fr 3 månader Facebook ställer in denna

cookie för att visa relevanta

annonser för användare genom

att spåra användarbeteende

på webben, på webbplatser

som har Facebook-pixel eller

Facebook-plugin.

2. Analytiska cookies

Analytiska cookies används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Dessa
cookies hjälper till att ge information om mätvärden för antalet besökare, avvisningsfrekvens,
trafikkälla, etc.

Cookie Lagringstid Beskrivning

_ga 2 år _ga-cookien, installerad av

Google Analytics, beräknar

besöks-, sessions- och

kampanjdata och håller även

koll på

webbplatsanvändningen för

webbplatsens analysrapport.

Cookien lagrar information

anonymt och tilldelar ett

slumpmässigt genererat

nummer för att känna igen

unika besökare.

_gcl_au 3 månader Tillhandahålls av Google Tag

Manager för att experimentera

annonseffektiviteten för

webbplatser.



_gid 1 dag Installerad av Google Analytics

lagrar _gid cookie information

om hur besökare använder en

webbplats, samtidigt som den

skapar en analysrapport över

webbplatsens prestanda. En

del av de uppgifter som samlas

in inkluderar antalet besökare,

deras källa och de sidor de

besöker anonymt.

_gat_UA-124897772-1 1 minut En variant av _gat-cookien

som ställts in av Google

Analytics och Google Tag

Manager för att tillåta

webbplatsägare att spåra

besökarnas beteende och mäta

webbplatsens prestanda.

Mönsterelementet i namnet

innehåller det unika

identitetsnumret för kontot

eller webbplatsen det hänför

sig till.


