Nödvändiga
Kakorna (cookies) behövs för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig. 			
Funktioner som varukorgar och teknisk drift är beroende av dessa kakor.

Namn på kaka

Så länge
sparar
vi din
information

Webbplats

Tredjepartsföretag*

imp_sb

1 dag

santanderconsumer.se

imp_sk

Session

imp_st

Opt-out eller
jag vill inte
ha kakan
installerad**

Vad gör kakan?

Varför använder vi kakan?

Now Interact

Kakan lagrar information om dig för att vi
ska erbjuda produkter,
tjänster och dylika
funktioner på webbplatsen.

Informationen vi samlar in
används för att bättre förstå hur du som besökare
använder webbplatsen och
för att presentera aktuell
och relevant information
för dig.

-

santanderconsumer.se

Now Interact

Kakan lagrar information om dig för att vi
ska erbjuda produkter,
tjänster och dylika
funktioner på webbplatsen.

Informationen används
för att bättre förstå hur du
som besökare använder
webbplatsen och för att
presentera aktuell, relevant information för dig.

-

Session

santanderconsumer.se

Now Interact

Kakan lagrar information om dig för att vi
ska erbjuda produkter,
tjänster och dylika
funktioner på webbplatsen.

Informationen används
för att bättre förstå hur du
som besökare använder
webbplatsen och för att
presentera aktuell, relevant information för dig.

-

imp_uk

1 dag

santanderconsumer.se

Now Interact

Kakan lagrar information om dig för att vi
ska erbjuda produkter,
tjänster och dylika
funktioner på webbplatsen.

Informationen används
för att bättre förstå hur du
som besökare använder
webbplatsen och för att
presentera aktuell, relevant information för dig.

-

__RequestVerificationToken

Session

ansokan.santanderconsumer.se

Microsoft

Den här kakan hjälper
oss att förhindra
angrepp.

Denna kaka behövs för din
säkerhet på webbplatsen.

-

ASP.NET_SessionId

Session

ansokan.santanderconsumer.se

Microsoft

Denna kaka används för
att behålla din aktivitet
igång på webbservern.

Det är en nödvändig kaka
för att utföra någon typ av
transaktion, ansökan eller
logga in på internetbanken.

-

BIGipServer~scb-public~scbsewel-80

Session

santanderconsumer.se

Basefarm

Kakan lastbalanserar
webbservrarna, vilket
betyder att den jämnar
ut arbetsbördan mellan
samverkande datorer.

Den här kakan innhåller
lösningen för att hantera
flera användare.

-

*Dessa länkar går till webbplatser från tredje part, över vilka vi inte har någon kontroll – vi kan därmed inte hållas ansvariga för eventuella felaktigheter i dessa.
**Att du inte kan välja bort vissa kakor beror på att webbplatsen inte fungerar på bästa sätt utan dessa.

Upplevelse/analys/förbättring
Dessa kakor stödjer förbättringar av upplevelsen på webbplatsen. Kakorna använder vi för att drifta sajten, göra
kundundersökningar och registera t.ex. antal besök. Vi använder även informationen när vi gör webbanalyser.
Vad gör kakan?

Varför använder vi
kakan?

Opt-out eller jag
vill inte ha kakan
installerad**

Google

Kakan används för att
särskilja besökare i vårt
analysverktyg Google
analytics.

Vi analyserar beetenden
på sidan för att förbättra
din kundupplevelse.

https://tools.google.
com/dlpage/gaoptout

santanderconsumer.se

Google

Kakan används för att
särskilja besökare i vårt
analysverktyg Google
analytics.

Vi analyserar beetenden
på sidan för att förbättra
din kundupplevelse.

https://tools.google.
com/dlpage/gaoptout

1 min

santanderconsumer.se

Google

Kakan används för att
särskilja besökare i vårt
analysverktyg Google
analytics.

Vi analyserar beetenden
på sidan för att förbättra
din kundupplevelse.

https://tools.google.
com/dlpage/gaoptout

_gid

24 min

santanderconsumer.se

Google

Kakan lagrar inform
ation om dig för att vi
ska erbjuda produkter,
tjänster och dylika
funktioner på webbplatsen.

Informationen används
för att bättre förstå hur du
som besökare använder
webbplatsen och för att
presentera aktuell, relevant information för dig.

https://tools.google.
com/dlpage/gaoptout

optimizelyBuckets

6 månader eller när testet
är avslutad

santanderconsumer.se

Optimizely

Den här kakan kan
visa olika varianter av
webbsidan för dig som
besökare.

För att förbättra kundupplevelsen på webbplatsen.

https://www.optimizely.com/legal/
opt-out/

optimizelyEndUserId

6 månader eller när testet
är avslutad

santanderconsumer.se

Optimizely

Skapar ett user-ID för
användaren. User-ID är
en kombination av en
tidstämpel och slumpmässigt nummer och är
ingen personlig data.

För att förbättra kundupplevelsen på webbplatsen.

https://www.optimizely.com/legal/
opt-out/

optimizelySegments

10 år

santanderconsumer.se

Optimizely

Den här kakan kan
visa olika varianter av
webbsidan till olika
segment.

För att förbättra kundupplevelsen på webbplatsen.

https://www.optimizely.com/legal/
opt-out/

_gaexp

Tills test är
klart

santanderconsumer.se

Google

Den här kakan används
för att bestämma om
besökaren ska inkluderas i ett a/b-test eller
inte i Google optimize.

För att förbättra kundupplevelsen på webbplatsen.

https://tools.google.
com/dlpage/gaoptout

_hjClosedSurveyInvites

365 dagar

.hotjar.com

Hotjar

Via den här kakan får
besökaren inbjudan till
en enkätundersökning
som vi utför på våra
sidor.

För att förbättra kundupplevelsen på webbplatsen.

https://www.hotjar.
com/legal/compliance/opt-out

_hjDonePolls

365 dagar

.hotjar.com

Hotjar

Den här kakans uppgift
är att sluta visa information för besökaren
som är irrelevant.

För att förbättra kundupplevelsen på webbplatsen.

https://www.hotjar.
com/legal/compliance/opt-out

_hjMinimizedPolls

366 dagar

.hotjar.com

Hotjar

Denna kaka används
för att säkerställa att
widgeten (som kan vara
en enkät) inte visas när
besökaren navigerar
vidare på webbplatsen.

För att förbättra kundupplevelsen på webbplatsen.

https://www.hotjar.
com/legal/compliance/opt-out

_hjDoneTestersWidgets

367 dagar

.hotjar.com

Hotjar

Denna kaka används
för att se till att samma
blankett inte visas igen
om den redan
har fyllts i.

För att förbättra kundupplevelsen på webbplatsen.

https://www.hotjar.
com/legal/compliance/opt-out

_hjMinimizedTestersWidgets

368 dagar

.hotjar.com

Hotjar

Kakan säkerställer att
en besvarad enkätundersökning (eller poll)
inte visas igen.

För att förbättra kundupplevelsen på webbplatsen.

https://www.hotjar.
com/legal/compliance/opt-out

_hjIncludedInSample

369 dagar

.hotjar.com

Hotjar

Den här sessionskakan
(som minns besökaren)
gör att vi vet om du
som besökare ska ingå
i enkätundersökning
eller inte.

För att förbättra kundupplevelsen på webbplatsen.

https://www.hotjar.
com/legal/compliance/opt-out

__Host-session-org-926

Session

kundform.santanderconsumer.se

Utredning

Den här kakan håller
reda på om du som
användare är inloggad,
den förifyller vissa
formulärfält och ser till
att inlägg postas på ett
säkert sätt.

För att förbättra kundupplevelsen på webbplatsen.

Namn på kaka

Så länge
sparar vi din
information

Webbplats

Tredjepartsföretag*

_ga

2 år

santanderconsumer.se

_gat_UA-8205985-10

10 min

_gat

*Dessa länkar går till webbplatser från tredje part, över vilka vi inte har någon kontroll – vi kan därmed inte hållas ansvariga för eventuella felaktigheter i
dessa. **Att du inte kan välja bort vissa kakor beror på att webbplatsen inte fungerar på bästa sätt utan dessa.

Marknadsföring och målinriktad annonsering
Kakorna används för att spåra surfvanor och surfaktivitet och informationen används för att användaren ska
få relevant marknadsföringsinnehåll. Här samlas information som används för målinriktad marknadsföring
Den kan även komma att delas med tredje part.
Vad gör kakan?

Varför använder vi
kakan?

Opt-out eller jag
vill inte ha kakan
installerad**

Google

Kakan används för att
särskilja besökare i vårt
analysverktyg Google
analytics.

Vi analyserar beetenden
på sidan för att förbättra
din kundupplevelse.

https://tools.google.
com/dlpage/gaoptout

track.adform.net

Adform

Den här kakan används
för att mäta effektiv
iteten av annonsering
(tredjeparts cookie).

För att erbjuda relevanta
annonser.

https://site.adform.
com/privacy-policyopt-out/

1 månader

facebook.com

Facebook

Om en användare är
inloggad på Facebook
kan Facebook placera
cookies på datorn via
webbplatsen (tredjeparts cookie).

För att erbjuda relevanta
annonser.

https://www.facebook.com/help/2118
29542181913?helpr
ef=faq_content

IDE

2 år

doubleclick.net

Google

Google DoubleClick
använder kakor för att
visa annonser på tredjeparts webbplatser.
Det kallas retargeting
och innebär att annonseringen anpassas
via kakor (tredjeparts
cookie).

För att erbjuda relevanta
annonser.

https://adssettings.google.com/
authenticated?hl=sv

test_cookie

1 dag

doubleclick.net

Google

Kakan används av
Google DoubleClick för
att registrera och rapportera om besökaren
har blivit exponerad
för eller klickat på en
annons (tredjeparts
cookie).

För att mäta effektivitet
av annonseringar.

https://adssettings.google.com/
authenticated?hl=sv

Id (x2)

2 år

track.adform.net

Google

Kakan mäter effektiviteten av annonsering
(tredjeparts cookie).

För att erbjuda relevanta
annonser.

https://adssettings.google.com/
authenticated?hl=sv

C

60 dagar

track.adform.net

Adform

Kakan identifierar om
användarens webbläsare accepterar
cookies (tredjeparts
cookie).

För att förbättra kundupplevelsen på webbplatsen.

https://site.adform.
com/privacy-policyopt-out/

uid

60 dagar

.adform.net

Adform

Kakan skapar ett unikt
ID för användaren.
Ingen personlig data
används (tredjeparts
cookie).

För att erbjuda relevanta
annonser.

https://site.adform.
com/privacy-policyopt-out/

Namn på kaka

Så länge
sparar vi din
information

Webbplats

Tredjepartsföretag*

_ga

2 år

santanderconsumer.se

cid

60 dagar

fr

*Dessa länkar går till webbplatser från tredje part, över vilka vi inte har någon kontroll – vi kan därmed inte hållas ansvariga för eventuella felaktigheter i dessa.
**Att du inte kan välja bort vissa kakor beror på att webbplatsen inte fungerar på bästa sätt utan dessa.

Används ej
Namn på kaka

Så länge
sparar vi din
information

Webbplats

Tredjepartsföretag*

ShowUpgradeBrowser

Session

santanderconsumer.se

Santander Consumber Bank

Vad gör kakan?

Varför använder vi kakan?

Denna kaka har tidigare
varit aktiv i samband
med ett Javascript som
låg i UpgradeBrowserJavascript propertyn
på SettingsPage i
EPiServer.

Visa om användaren
behöver uppgradera sin
browser eller inte. I dags
läget använder vi den inte.

*Dessa länkar går till webbplatser från tredje part, över vilka vi inte har någon kontroll – vi kan därmed inte hållas ansvariga för eventuella felaktigheter i dessa.
**Att du inte kan välja bort vissa kakor beror på att webbplatsen inte fungerar på bästa sätt utan dessa.

Opt-out eller jag
vill inte ha kakan
installerad**
-

