.

Vilka cookies använder Systembolaget på systembolaget.se?
Cookie

Vad används cookies till

Vilka data lagras i
cookies

Lagringsperiod

Om informationen kommer
från eller lämnas ut till tredje
part

IsAgeVerified

För att besökare ska kunna
acceptera att systembolaget.se
använder cookies och att man
måste vara över 20 för att
besöka systembolaget.se.

1 (accepterar), i annat
fall lagras inget.

1 år

Nej

useAlternativeAddress

För att användaren vid
beställning ska kunna ange en
annan adress än sin
folkbokföringsadress.

true/false

1 år eller till dess
användaren gör en
beställning till sin
folkbokföringsadress.

Nej

poll

För att se om användaren
redan har röstat i en poll.

Id på sidan där man
röstat i en poll.

90 dagar

Nej

resultsView

För att visa den resultat-vy
användaren har valt vid
produktsök, dvs. hur resultatet
av sökningen presenteras.

{ "normal": true,
"detailed": false,
"pictures": false }

1 år

Nej

fullassortment

För att kunna se om
användaren har valt fullt
sortiment eller om användaren
har valt butikssortiment för en
speciell butik.

'1 / 0

1 år

Nej

latestSites

För att användaren snabbt ska
kunna välja mellan sina
vanligaste butiker.

En lista på
användarens tre
senaste valda butiker.

1 år

Nej

selectedSite

För att hämta lagersaldo,
produktinformation m.m. från
användarens aktuella butik.

Användarens för
tillfället valda butik.

1 år

Nej

isAuthenticated

Sätts till true eller false
beroende på om användaren
är inloggad eller ej.

true / false

1 år, men förlängs
varje gång man laddar
om sidan med 5
minuter.

Nej

firstname

För att visa namnet på den
inloggade personen i headern.

Namnet på den
inloggade användaren.

Sessionen

Nej

SessionId

För att upprätthålla sessionen
mellan användare och servrar.

Id på varje individuell
session.

Sessionen

Nej

lbsession

För att upprätthålla sessionen
mellan lastbalancerare och
klient.

Id på varje individuell
session.

Sessionen

Nej

activeElement

För att ge tillbaka fokus när
man stänger en modal. För att
göra navigationen lättare för
skärmläsare.

Selector på det aktiva
elementet när man
öppnar en modal.

Sessionen

Nej

.AspNet.ApplicationCo
okie

Automatiskt skapas för varje
klient när man använder
ASP.net (utvecklingsverktyg)

Id på varje individuell
session.

Sessionen

Nej

numBasketItems

För att visa hur mycket som
ligger i varukorgen.

Antal artiklar i
varukorgen.

1 år

Nej

basketItems

Lagringsplats för varor som
användaren har i sin varukorg.

Lista på artiklar i
varukorgen.

1 år

Nej

orderType

För att komma ihåg vilken
ordertyp användaren använt
senast.

Beställning av
hemleverans,
beställning till butik
eller ombud.

1 år

Nej

agentOrderStopTime

För att se när man kan göra
sista beställningen till ett
ombud för att garantera
leverans enligt specifikation i
ordern.

Klockslag

1 år

Nej

_ga

Användarcookie (ser till att
återvändande besök knyts
samman).

Anonymiserat
användar-ID till
Google Analytics

2 år

Ja

_gaexp

Google Experiments används
för A/B-testning.

Anonymiserat
användar-ID till
Google Experiments.

Under A/B-testande,
max 180 dagar

Ja

_gid

Användarcookie (ser till att
återvändande besök knyts
samman).

Anonymiserat
användar-ID till
Google Analytics.

24 timmar

Ja

_gat

Funktionell cookie för att
begränsa antalet server
requests till Google Analytics.

Anonymiserat
användar-ID till
Google Analytics.

10 min

Google Analytics

Hotjar
Dessa cookies skapas för att spåra svaren och interaktionen med funktioner i verktyget
Hotjar, såsom korta undersökningar. Dessa cookies sätts endast under de perioder som
funktionen är påslagen och enbart om användaren interagerar med funktionen (exempelvis
svarar på en undersökning). Om det inte skett någon interaktion så sätts inte dessa cookies.
hjClosedSurveyInvites

Denna cookie sätts om en
besökare interagerar med en
Survey Invitation Modal popup.
Den används för att se till
samma inbjudan inte visas igen
om den redan har visats en
gång.

Anonymiserat
användar-ID till Hotjar.

1 år

Ja

_hjDonePolls

Denna cookie sätts när en
besökare deltar i en poll med
widgeten Feedback Poll. Den
används för att se till att
samma poll inte visas igen om
den redan har fyllts i.

Anonymiserat
användar-ID till Hotjar.

1 år

Ja

_hjMinimizedPolls

Denna cookie sätts om en
besökare minimerar widgeten
Feedback Poll. Den används för
att säkerställa att widgeten
förblir minimerad när

Anonymiserat
användar-ID till Hotjar.

1 år

Ja
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besökaren navigerar på
webbplatsen.
_hjDoneTestersWidgets

Denna cookie sätts när en
besökare skickar information i
widgeten Recruit User Testers.
Den används för att se till att
samma information inte
skickas igen.

Anonymiserat
användar-ID till Hotjar.

1 år

Ja

_hjMinimizedTestersWidgets

Denna cookie sätts när en
besökare minimerar widgeten
Recruit User Testers. Den
används för att säkerställa att
widgeten förblir minimerad när
besökaren navigerar på
webbplatsen.

Anonymiserat
användar-ID till Hotjar.

1 år

Ja

_hjDoneSurveys

Denna cookie sätts när en
besökare besvarat en enkät.
Den används för att endast
ladda upp innehållet i enkäten
om besökaren inte har slutfört
enkäten.

Anonymiserat
användar-ID till Hotjar.

1 år

Ja

_hjIncludedInSample

Denna sessionscookie sätts för
att låta Hotjar veta om
besökaren ingår i det prov som
används för att generera
funnels.

Anonymt användar-ID
till Hotjar.

1 år

Ja

_hjShownFeedbackMessage

Denna cookie sätts när en
besökare minimerar eller
slutför Inkommande Feedback.
Detta görs så att Inkommande
Feedback direkt laddas som
minimerad om besökaren
navigerar till en annan sida där
den är inställd att visas.

Anonymiserat
användar-ID till Hotjar.

1 år

Ja

Facebook Cookies
Dessa tredjepartscookies är introducerade via en Facebook-pixel som låter oss följa upp
effekten av Facebook-aktiviteter.
Fr

Användarcookie (ser till att
återvändande besök knyts
samman) m.m.

Facebook-användarID.

4 månader

Ja
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