Vi använder cookies för att mark.se ska fungera så bra som möjligt. Cookies
ger oss också information om hur du använder hemsidan, så att vi hela tiden
kan förbättra upplevelsen för dig.
Vad är en kaka/cookie?
En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Kakor
används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren.
Det finns två typer av kakor: Varaktiga kakor: Detta är en fil som sparas på besökarens dator
som ligger kvar tills varaktighetstiden går ut. Filen används t.ex. för att besökaren lättare ska
kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen. De försvinner tidigare om
besökaren väljer att rensa bort kakor från webbplatsen. Sessionskakor: Denna kaka lagras
temporärt i besökarens dators minne under den tiden som besökaren är på webbplatsen. Den
försvinner när besökaren stänger sin webbläsare.

Vilka kakor finns på mark.se?
På mark.se används både sessionskakor och varaktiga kakor. Några av kakorna är nödvändiga
för att Marks kommun webbplats ska fungera.

Analysverktyg för webbstatistik
Marks kommun använder Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder
webbplatsen. Syftet med detta är att förbättra innehåll, navigation och struktur på
webbplatsen. Informationen som skapas av dessa cookies, genom din användning av
webbplatsen, vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kan också
överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part
behandlar informationen för Googles räkning. Om du inte vill att dina besök på Marks
kommuns webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din
webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla
Firefox, Apple Safari och Opera. Tillägget hämtar du från Google
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Hur gör jag för att ta bort kakor?
Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder kakor kan du stänga av
funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så
att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en kaka på din dator. Om du inte
vill att kakor lagras på din dator kan du stänga av även den funktionen i din webbläsares
inställningar. Då kommer inga kakor att lagras.
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