
Cookies 

 

Vad är en cookie? 

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du 

laster ned en nettside, slik som datatilsynet.no. Datatilsynet bruker ikke 

informasjonskapsler til å generere statistikk og vi kan dermed ikke spore din bruk av 

nettstedet tilbake til deg som enkeltperson. 

 

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med 

mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. 

Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet 

med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.  

 

Denne bestemmelsen kom med den reviderte ekomloven fra 2013 og ble kalt «cookie-

paragrafen» (ekomloven § 2-7b). 

 

För mer information om cookies se www.pts.se/cookies 

 

  

http://www.pts.se/cookies


Om webbplatsen 

 

Logga in på supportsidorna 

Du som är avtalskund hos oss kan logga in på våra supportsidor för mer information om 

våra programvaror, uppdateringar m.m. Du loggar in med ditt företags kundnummer 

som användarnamn och postnummer utan mellanslag som lösenord. Om din inloggning 

inte fungerar kontaktar du vår växel 08-473 70 00. 

Utskrift från webbplatsen 

Högst upp på sidan finns en ikon Skriv ut. Genom att klicka på ikonen startas 

utskriftshanteraren automatiskt på din dator. En utskriftsvänlig version av innehållet 

skrivs då ut. 

Tipsa en vän 

Högst upp på sidan finns en ikon Tipsa. Genom att klicka på ikonen kan du skicka e-

postmeddelande med länk till sidan. 

PDF-filer 

Många av våra nedladdningsbara filer är i pdf-format. För att öppna och läsa pdf-filer 

måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat på din dator. Programvaran 

är kostnadsfri och finns att hämta på Adobes hemsida. 

Cookies 

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska 

alla som besöker en webbplats med cookies (kakor) få information om att webbplatsen 

innehåller cookies, vad dessa används till och hur de kan undvikas. Läs mer här>> 

Frågor och synpunkter på hemsidan 

Har du tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen eller vill lämna tips kan du 

skicka ett e-postmeddelande till vår webbredaktör. 

 

 


