
Cookiepolicy
Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Genom att 
acceptera cookies samtycker du till att RICKLUNDGÅRDEN får använda cookies på det 
sätt som anges nedan.

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet: mobil, dator eller surfplatta. 
Cookien känner igen vilken typ av innehåll som du letat efter och vilka sidor du har besökt 
på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan vara hur du 
använder vår webbplats, vilken typ av webbläsare du använder och vilka sidor du har 
besökt.

Cookies gör det möjligt för oss att kunna ge dig som besökare bättre service och för att 
kunna mäta antalet besökare på webbplatsen samt se användningsmönster. Vi kan även 
lagra information om dina specifika preferenser, så att vi kan anpassa vår hemsida efter 
just dina individuella intressen.

Vi vidarebefordrar cookies och annan information från din enhet till våra 
samarbetspartners. De kan i sin tur kombinera informationen med annan information som 
du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

Närmare beskrivning av de cookies vi använder

En permanent cookie ligger kvar på din dator en längre tid. En sessionscookie lagras 
tillfälligt i minnet medan du är inne på vår webbplats. Sessionscookien försvinner när du 
stänger din webbläsare. Vi använder både permanenta cookies och sessionscookies. 
RICKLUNDGÅRDEN använder också tredjepartscookies. En tredjepartscookie är en 
cookie där avsändaren kommer från en annan domän än den som användaren besöker. 
Cookien har alltså en domännamnsavsändare som skiljer sig från den url som 
webbplatsen har.

RICKLUNDGÅRDEN använder cookies för att samla in aggregerad data om antal 
besökare, besökarnas operativsystem, webbläsare, tid på sidan, nya kontra 
återkommande kunder, etc. Denna data används inte för att personligen identifiera dig 
utan för att vi ska kunna ge dig mest relevant service och föra statistik.

Vill du veta mer om vilka cookies vi använder så kan du kontakta oss på 
emmasricklundgarden@gmail.com

Hur ändrar jag mina cookieinställningar?

Om du inte vill att vår webbplats placerar cookies i din dator kan du avaktivera cookies i 
din webbläsare. Besök din webbläsares hjälpsidor för mer information om detta. Om du 
avaktiverar cookies kommer funktionaliteten på vår webbplats att begränsas. 

Hur ändrar jag mitt samtycke?

Om du har frågor eller kommentarer om vår cookiepolicy eller vill ändra eller dra tillbaka 
ditt samtycke till cookies på vår webbplats vänligen kontakta:
Ricklundgården
Axel arons väg 6, 910 88 Marsfjäll
emmasricklundgarden@gmail.com
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