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EntryDraft’s cookiepolicy  
  
Entrydraft är ett dotterbolag till GetIT Nordic och precis som dem använder vi 
cookies, tracking pixels och liknande teknologier på vår hemsida 
www.entrydraft.se för att samla data om våra besökares användning av vår 
hemsida. Vi använder informationen för att förbättra er upplevelse av vår hemsida, 
att analysera besökarnas användning av sidan och erbjuda er relevant, 
intressebaserad marknadsföring. Om du har några frågor, skicka gärna ett mejl till 
privacy@getitnordic.com och vi hjälper gladligen till! Om du vill veta mer om vår 
hantering av din personliga data, se gärna över vår Privacy Policy. 

Vad är Cookies och Pixlar?   
Förenklat, Cookies är små textfiler som är sparade på webbläsaren eller 
hårddisken på din dator eller mobil telefon när du besöker en hemsida eller 
applikation. Cookies är till för att göra din upplevelse så smidig som möjligt när 
du besöker vår hemsida. De kommer ihåg dina preferenser, så att du inte behöver 
skriva i dina detaljer om och om igen.  

Cookies och pixlar samlar data om dig men är oftast designade för att vara 
integritets beskyddande. Bara den server som sätter cookien kan hämta 
informationen som den samlar, och den informationen är oftast samlad anonymt.   

 

.  

Det finns olika typer av Cookies och pixlar  
Här har vi sammanfattat lite användbar information: 
Cookies. Används för att låta ägare till hemsidor känna igen din webbläsare när 
du återbesöker en hemsida och sparar information som tex ditt användarnamn och 
prefererade språk inställningar.  
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Tracking pixels. Används för att samla information om vad du klickar på och vad 
dina intressen är för att erbjuda relevant, intressebaserad marknadsföring på 
hemsidor som till exempel Facebook.  

De Cookies som vi använder har olika livsåldrar.   
Cookies kan lagras olika långa tider på din webbläsare eller din enhet. 
Sessions cookies raderas från din dator eller enhet när du stänger din webbläsare. 
Persistent cookies kommer att finnas lagrade på din dator eller enhet tills raderade 
eller till deras utgångsdatum.   
 

De cookies vi använder kan antingen skickas ut av oss eller en 
tredje part.  
First-partycookies. Skickas av oss när du besöker vår hemsida.  
Third-partycookies. Skickas av våra marknadsförings och analytikerpartners, som 
Facebook och Google, när du besöker vår hemsida.  

 

 

Vad för Cookies använder vi?   
Bortsett från strikt nödvändiga cookies som vi använder för att få vår hemsida att 
fungera korrekt, använder vi även cookies och pixlar för att lära oss mer om våra 
besökares beteenden så att vi kan förbättra vår hemsida och service.   

  
Google Analytics   
EntryDraft använder cookies från Google Analytics för att följa trafiken på 
hemsidan med syftet att förbättra den, vilket hjälper till att förbättra din upplevelse 
av sidan. The Google Analytics Cookie innehåller en retargeting cookie. Med 
retargeting, lagrar Google en cookie på din dator/enhet. Den här cookie erhåller 
oss med anonyma sammanslagna data om till exempel hur många unika besökare 
vi har, från vilket land de kommer, hur länge de stannar på hemsidan och vad de 
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klickar på. Kort sagt, samlar den data om hur våra besökare agerar på hemsidan 
och geografisk information om var de befinner sig.  
  
Adwords  
The Google AdWords cookie används för att spåra konversationer från reklam i 
google sökmotorn och på google display network, precis som retargeting. 
Retargeting är anonyma spårningar av reklam på Googles display network.  
Klicka här för att opt-out från Google AdWords.  
  
Albacross  
Syftet för att hantera personlig information är att det möjliggör för Albracross att 
förbättra den service som vi erhåller oss och vår hemsida (“Lead Generation” 
service), genom att samla informationen i deras databas om företagen.  
  
Informationen som samlas och används av Albacross for att nå detta syfte är 
information om IP-adressen från vilken du besökte vår hemsida, och teknisk 
information som möjliggör Albacross att särskilja olika besökare från samma IP-
adress. Albacross lagrar domänen För att anpassa IP-adressen med din 
arbetsgivares.  
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till denna lagring av information. 
Sådan tillbakatagande kan göras antingen genom att kontakta oss eller att kontakta 
Albacross direkt.  
More information about the privacy policy of Albacross  
  
Facebook Pixel   
Vi använder Facebook Pixel för att spåra användare beteende, vilket gör det 
möjligt för oss att skicka relevant, individanpassad reklam på Facebook till dig. 
Det är en tracking pixel som samlar information om dig, vilket används för att 
bygga och optimera anpassade publiker för Facebook reklam. Till exempel så 
samlar den och skickar data, vilket är kopplat till en identifikation som ditt namn 
eller din IP-adress, till Facebook angående att du har besökt vår sida och vad du 
har klickat på.    
Pixeln skickar denna informationen till Facebook där det är matchat med din 
användarprofil om du har en. Så när vi skapar en ad eller reklam på Facebook, kan 
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vi be Facebook att fokusera den till användare som har besökt vår hemsida och 
sen kanske det kommer upp när du bläddrar på Facebook. Vi samlar och lagrar 
inte någon personlig information om dig via pixlarna men det gör Facebook. Om 
du är nyfiken på Facebook Pixeln eller hur Facebook använder den personliga 
informationen, Läs gärna deras Data Policy och Cookie Policy.  

  
LinkedIn Insight Tag  
LinkedIn Insight Tag är en del av en lightweight JavaScript kod som vi ha lagt till 
vår hemsida för att möjliggöra grundliga kampanj rapporter och för att hjälpa oss 
hitta värdefulla insikter om våra besökare. Vi använder Linkedin Insight Tag för 
att spåra konversationer, hitta hemsidobesökare och att hitta nya insikter om 
medlemmar som interagerar med vår LinkedIn reklam.  

LinkedIn Insight Tag gör det möjligt att samla metadata som IP adress 
information, tidsstämpel och händelser som sidvisningar. All data är krypterad. 
LinkedIn webbläsares cookie lagras I besökarens webbläsare tills de tar bort 
cookien eller cookiens utgångsdatum passerar (Det finns en rullande sexmånaders 
utgångsdatum från den senaste gången besökarens webbläsare läste in Insight 
tagen).  

Du kan avstå cookies från LinkedIn på din LinkedIn settings page   

Inspectlet  
EntryDraft använder cookies från Inspectlet för att samla information om hur 
besökare använder våra sidor. Informationen används av Inspectlet för att 
kompilera en heatmap och användarens reseinformation på hemsidan. Cookien 
samlar informationen i ett anonymt format. Informationen som samlats innehåller 
de numren av besökare på hemsidan, de sidor de besökt och de länkar som de 
klickar på för att navigera sig runt hemsidan.  
More information about Inspectlet’s privacy policy.  

 

Hur kan du kontrollera vår användning av Cookies?   

Opt in or Opt out  
Du bestämmer om du vill ge samtycke till vår användning av cookies och tracking 
pixlar eller inte. När du först besöker vår hemsida, blir du presenterad med en 
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cookiebanner som later dig välja om du vill samtycka eller inte från vårt 
användande av cookies. Om du samtycker (opt in) till användandet av cookies, 
kommer sådana cookies att skickas och lagras på din enhet. Om du inte samtycker 
(opt out), har vi ett speciellt script som säkerhetsställer att inga cookies som samlar 
din data kommer användas. Att inte samtycka från vårt användande av dina 
cookies betyder inte att du ej samtycker till online annonsering. Du kommer 
fortfarande få anpassad reklam på till exempel Facebook men bara inte från oss.   

Om du ångrar redan gett samtycke 
Om du har samtyckt men sedan ångrar det, kan du gå till din webbläsares 
inställningar. De flesta enheter eller webbläsare har inställningar där du kan 
hantera användningen av cookies på din enhet. Genom att ändra de 
inställningarna, kan du blockera eller radera särskilda typer av cookies och 
pixlar. Om du inte vill få individbaserad annonsering på till exempel Facebook, 
kan du även ändra inställningarna på ditt Facebook konto.   
 
Delar vi information samlad via vår användning av Cookies 
och pixlar?   
Ibland delar vi information om ditt användande av hemsidan med vår sociala 
medier marknadsföring och analytikerpartners som tex Google, Facebook m.m. 
Vi gör bara detta för att visa våra egna tjänster och marknadsföring med deras 
hjälp. Vi delar inte personlig information till tredje parter för deras egna 
marknadsföringssyften utan ditt tillstånd. 

Kontakta oss 
Entrydraft, dotterbolag till GetIT Nordic med organisations registreringsnummer 
556892–4020, är ett Svenskt ägt företag bedrivet under svensk lag. Registrerat 
kontor ligger vid Marieholmsgatan 10B, 415 02 Göteborg, Sverige. Vi är den 
ansvariga, lagbundna kontrolleraren av din personliga information som beskriven 
ovan. Vi följer svensk dataförordnings lag som General data Protection 
Regulation (GDPR).  
Vi har ett operations team hängivet till att arbeta med privacy och personal data 
protection. Kontakt dem gärna med frågor du har om vår privacy policy eller vår 
hantering av din personliga information genom att skicka ett mail till 
privacy@getitnordic.com, och de kommer återkomma inom kort.   
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