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Användning av cookies på UPS webbplatser. 

 

Denna information förklarar vad cookies är och vilka typer av cookies UPS använder på sina webbplatser.  

 

Vad är cookies? 

 

En ”cookie” är en textfil som webbplatser skickar till en besökares dator eller annan internetansluten enhet 

för att unikt identifiera besökarens webbläsare eller lagra information eller inställningar i webbläsaren. 

 

Använder UPS cookies på sina webbplatser? 

 

Ja. UPS använder cookies på sina webbplatser för att förbättra webbplatsen och tillhandahålla sina 

användare olika tjänster och funktioner. Du kan begränsa eller inaktivera användningen av cookies via din 

webbläsare. Utan cookies är det inte säkert att alla funktioner på webbplatserna går att använda.  

 

Vilka typer av cookies används på UPS webbplatser? 

 

Absolut nödvändiga cookies 

 

Dessa cookies är avgörande för att kunna utföra en transaktion eller begäran som du har initierat. Exempel 

på detta är när systemet behöver komma ihåg information som du har lämnat när du rör dig på webbplatsen 

för att skicka eller spåra ett paket samt för att hantera din inloggningsstatus under sessionen.  

 

Funktionella cookies 

 

Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg vilka val du har gjort för att kunna 

tillhandahålla funktioner som du har nytta av. Till exempel gör funktionella cookies det möjligt för 

webbplatsen att komma ihåg inställningar som gäller just dig, t.ex. ditt val av land och att vara ständigt 

inloggad, om du har valt detta. Vidare gäller detta även för att kunna visa tidigare leveranser, spårade paket 

och andra specialanpassade funktioner.  

 

Analytiska cookies 

 

Dessa cookies ger oss möjlighet att samla in data om din användning av webbplatsen, inklusive vilket 

innehåll du klickar på när du surfar på webbplatsen, för att kunna förbättra webbplatsens funktion och 

design. Dessa cookies kan tillhandahållas av vår externa leverantör av analysverktyg men används endast i 

syften som rör våra webbplatser.  

 

Mål-cookies 

 

Dessa cookies kommer ihåg information om din användning av webbplatsen så att vi kan tillhandahålla 

kampanjer och annan målinriktad information till dig på vår webbplats. 

 

Hur kan jag inaktivera eller ta bort cookies? 

 

Varje typ av webbläsare erbjuder olika sätt att begränsa och radera cookies. Använd lämplig länk nedan för 

mer information om hur du kan hantera cookies. 
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http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042

