Cookies på oppenfiber.se
Cookies av typ 1: Nödvändiga
Tillhör
Namn

Livslängd

oppenfiber.se

AJSESSIONID

Sessionen ut

oppenfiber.se

InitialVisit

1 sekund

oppenfiber.se
consentLevelCookie
oppenfiber.se
cookieConsentTime stamp
Cookies av typ 2: Funktionella
Tillhör
Namn

3 månader
Tills vidare

oppenfiber.se

teliaAnalyticsCid

1 månad

oppenfiber.se

opfLandsbygd

1 år

Livslängd

Användning
Anonymt, slumpmässigt genererat ID som används för att flöden ska
fungera korrekt.
Känner av om du besöker webbplatsen för första gången och visar då
information om cookies.
Kommer ihåg vilken nivå av cookies du har godkänt.
Kommer ihåg när vi fick in ditt cookiegodkännande.
Användning
Slumpmässigt genererat id som används för anonymiserad webbanalys i
Google Analytics. Det är många som låter Google anonymisera den data
som skickas in – vi på Telia har tagit ett extra steg och anonymiserar all
data (även IP-adress) innan någon data skickas till Google
överhuvudtaget.
Anonymt ID som anpassar information för besökare från undersajten
landsbygd.oppenfiber.se

Cookies av typ 3: Tredjepart
Tillhör
Namn
oppenfiber.se
cg-chat-focused

Livslängd
Tills vidare

Användning
Håller koll på om chattfönstret är öppnat eller ej

oppenfiber.se

Tills vidare

Håller koll på om chattfönstret är minimerat eller ej.

oppenfiber.se
cg-chat-state
oppenfiber.se
CallGuide.config_services__NACCIntranet
oppenfiber.se
CallGuide.language
Cookies av typ 4: Marknadsföring
Tillhör
Namn

cg-chat-minimized

Tills vidare
Sessionen ut
Sessionen ut

Håller koll på om du börjat chatta
Konfigurerar chatten
Styr vilket språk chatten är inställd på

Livslängd

Användning

Doubleclick.net

IDE

13 månader

Doubleclick.net

ID, AID, TAID

18 månader

Doubleclick.net

DSID

2 veckor

Doubleclick.net

FLC

10 min

Detta är värden som används för att följa beteendet hos dig som surfar.
Data används inte på individnivå för att koppla ihop försäljning med
köpt annonsering. Cookien gör det även möjligt att skapa segment och
använda riktad annonsering. Cookien har även ett värde för dig – du kan
få annonser som stämmer överens med dina intressen och vi kan också
begränsa frekvensen av visade annonser. Läs mer på
https://policies.google.com/technologies/types

