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Denna cookiepolicy gäller för webbplats som administreras av Sodexo AB (nedan kallade "Sodexo" 

eller "vi"). 

Sodexo är personuppgiftsansvarig för insamling och därtill förenlig behandling av personuppgifter 

som du lämnar genom cookies när du besöker circles.com eller andra anslutna webbplatser ("vår 

hemsida" eller ”hemsidan”). 

kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till följande e-postadresser 
circles.privacy@sodexo.com. 

Vi använder cookies och andra liknande tekniker för att förbättra vår hemsidas prestanda och för att 

förbättra din webbupplevelse. Vissa delar av vår hemsida använder också cookies för att förstå mer 

om dig, så att vi kan erbjuda anpassad information om våra tjänster. 

 

 

1. VAD ÄR EN COOKIE? 
Cookies är små textfiler eller liknande som laddas ned på din enhet (mobiltelefon, läsplatta, 
dator eller liknande) när du besöker vår hemsida. Detta gör att vi känner igen din enhet genom att 

lagra information om dina preferenser eller tidigare åtgärder du har vidtagit på vår hemsida. Detta 

hjälper dig att navigera på vår hemsida på ett mer effektivt sätt. 
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I denna policy avser termen "cookies" cookies och andra liknande tekniker (t.ex. web beacons). 

 

2. VILKA COOKIES ANVÄNDER VI? 

De typer av cookies som vi använder kan vara: 

► Sessionscookies: en sådan cookie tillåter oss att förstå vad du har gjort på vår hemsida under 

en webbläsarsession och raderas automatiskt när du stänger webbläsaren; 

► Beständiga cookies: en sådan cookie förblir lagrad i din enhet tills den når ett fastställt 

utgångsdatum som kan vara dagar eller minuter. De kan användas för en mängd olika 

ändamål, exempelvis att komma ihåg dina preferenser och val när du använder vår hemsida 

eller för att rikta reklam; 

► Förstaparts cookies: en sådan cookie skapas av webbplatsen du besöker. Webbplatsen visas i 

adressfältet. 

► Cookies från tredje part: En sådan cookie skapas av andra webbplatser. Dessa webbplatser 

äger en del av innehållet som visas på webbplatsen du besöker, till exempel annonser eller 

bilder. 

 

Mer specifikt kategoriseras cookies och andra liknande tekniker som används på din webbplats enligt 

följande: 

► Nödvändiga cookies som används för tekniska ändamål 

► Cookies för mätning av målgrupp 

► Relevanta annonseringscookies 

 

A. NÖDVÄNDIGA COOKIES 

Nödvändiga cookies inkluderar i) absolut nödvändiga cookies, som vi använder för att vår hemsida 

ska kunna fungera och ii) funktionella cookies, som hjälper oss med prestanda och design av 

hemsidan. 

Absolut nödvändiga cookies ställs vanligtvis endast in efter att du lämnat svar på en eller flera 

åtgärd(er). Exempelvis som att logga in eller fylla i formulär (t.ex. för att registrera dig till evenemang 

eller för att ge feedback). 

Funktionella cookies hjälper oss att komma ihåg de inställningar som du har valt. Detta hjälper oss att 

komma ihåg dina preferenser när du återvänder till vår hemsida. 

Dessa cookies förbättrar vår hemsidas funktionalitet. De kan ställas in av oss eller av tredjeparts-

leverantörer vars tjänster vi använder. 

Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar eller varnar dig om cookies, men tänk på att  hela 

eller delar av din vistelse på vår hemsida kan påverkas av dina inställningar.  
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B. MÅLGRUPPSMÄTNINGSCOOKIES  

Målgruppsmätningscookies är cookies som innehåller analystekniker, hjälper oss med vår hemsidas 

prestanda och design. Denna funktion gör det möjligt för oss att mäta hur många gånger en sida har 

besökts, vilka sidor som är mest och minst populära och mer generellt hur besökare använder vår 
hemsida i syfte att förbättra din upplevelse. Den information som samlas in av dessa cookies kan 

aggregeras. Om du inte accepterar (eller återkallar ditt samtycke) till dessa cookies, kommer vi inte att 

ha samma möjlighet att förbättra vår hemsida. 

Vi kan från tid till annan också använda en cookieliknande teknik som räknar antalet besökare som, 

efter att ha klickat på en Sodexo-bannerannons på en tredje parts webbplats, hamnar på vår  hemsida.  

Vi använder inte denna teknik för att samla in dina personuppgifter utan den används endast för 

statistiska ändamål. 

 

C. ANNONSERINGSCOOKIES  

Vissa cookies installeras på vår hemsida av våra annonspartners för att presentera annonser som är 

relevanta för dig och bättre återspeglar dina intressen. Dessa cookies identifierar din webbläsare och 

enhet som en unik enhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du inte att få ta del av vår  r iktade 

reklam på olika webbplatser. 

Våra annonseringscookies samlar in information om ursprunget till ditt besök, där du exponerades för  

Sodexo-reklam, oavsett om du kom direkt eller indirekt till vår hemsida, vilken enhet du använde för  

att besöka vår hemsida och vilka eventuella nedladdningar du gör. 

Dessutom använder vi cookies på vissa sidor på vår hemsida för att kommunicera med tredje parts 

dataleverantörer för att dra slutsatser baserat på ditt digitala beteende. Detta hjälper oss att förstå och 
rikta mer relevant reklam mot dig i framtiden. Den information vi får kan vara aggregerad och 

kommer då att innehålla statistik som demografi, onlinebeteende, produktintressen och livsstil.  

Ditt samtycke är nödvändigt för att använda de flesta av de ovan nämnda cookies. För mer information 

om hur du kontrollerar dina val när det gäller cookies (samtycke/återkalla ditt samtycke) på vår 

webbplats, se nedan avsnitt 4. 

 

3. HUR LÄNGE LAGRAS COOKIES? 

Beständiga cookies kommer att lagras som längst på din enhet i 13 månader. 

 

4. HUR HANTERAR MAN COOKIES PÅ VÅR 

HEMSIDA? 

När det gäller nödvändiga cookies så anser vi att dessa inte kräver ett samtycke från dig. 

För målgruppsmätningscookies och markandsföringscookies inväntar vi ditt samtycke innan vi 

placerar dem på din enhet. Du kan ge ditt samtycke till eller neka cookies när som helst genom att: 

► Använda Cookie Management Tool som är tillgänglig via länken längst ner på sidan vår 

hemsida 
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► Ställa in din webbläsare för att acceptera eller vägra cookies. 

Tänk dock på att om du stänger av cookies i din webbläsare kommer du inte att kunna uppleva en del 

av vår hemsida fullt ut. Du kommer till exempel inte att kunna dra nytta av automatisk inloggning och 

andra anpassningsfunktioner. 

Observera också att du inte bör glömma att ställa in alla webbläsare på dina olika enheter (plattor, 

smartphones, datorer). Det finns olika sätt att konfigurera webbläsare så vi får hänvisa dig till din 

webbrowsers egna informationssidor för att där ta del om information om hur man konfigurerar  den 

och vilka dina alternativ är. 

Du har också möjlighet att inaktivera följande målgruppsmätningscookies: 

► Du kan inaktivera "Google Analytics"-cookies genom att ladda ned modulen som är 

tillgänglig från följande adress: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

► Du kan inaktivera Insight Tag för LinkedIn genom att ändra dina användarinställningar på 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/ 

 

5. ÄNDRINGAR I DENNA COOKIESPOLICY 

Sodexo kan ändra denna cookiepolicy efter behov. Observera att cookiepolicyn sannolikt kommer att 

ändras i och med det framtida införandet av EUs förordningen om Integritet och kommunikation (e-

PR). Kontrollera gärna denna sida med jämna mellanrum för att vara medveten om eventuella 

ändringar. 

 

6. KLAGOMÅL 

Om du har ett integritetsrelaterat klagomål gentemot oss, du kan skicka ditt klagomål via e-post till 

kontaktadressen nedan. Om du är missnöjd med vårt svar kan du sedan vända dig vidare genom att 

kontakta den behöriga tillsynsmyndigheten, som i Sveriges fall är Datainspektionen, 

www.datainspektionen.se, när det gäller integritetsfrågor och PTS, www.pts.se, när det gäller  frågor 

kring cookies.  

 

7. KONTAKTA OSS 

Om du har frågor eller om du inte känner att dina problem har tagits upp i denna cookiepolicy, 

vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till följande e-postadress: 

circles.privacy@sodexo.com eller kontakta vårt gruppdataskyddsombud genom att skicka ett e-

postmeddelande till följande e-postadress: dpo.group@sodexo.com. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://www.linkedin.com/psettings/
http://www.datainspektionen.se/
http://www.pts.se/

