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 Forex TB Limited – cookiepolicy  
 
Forex TB Limited (”oss”, ”vi” eller ”vår(a)”) använder Kakor (webbplats cookies) på 

https://www.forextb.com/eu/ och för våra tjänster (”Tjänsten”) i enlighet med 

dataskyddsförordningen (EU) 679/2016. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen 
av Kakor (webbplats cookies). Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av Kakor 

(webbplats cookies). 

 
Denna policy (”cookiepolicy”) förklarar vad Kakor (webbplats cookies) är, hur vi använder Kakor 

(webbplats cookies), hur tredje part som vi samarbetar med kan använda Kakor (webbplats cookies) 

för tjänsten, dina val när det gäller Kakor (webbplats cookies) och ytterligare information om Kakor 
(webbplats cookies). 

 
Vad är Kakor (webbplats cookies)? 

Kakor (webbplats cookies) är små bitar av text som en webbserver placerar på din dator eller 

mobila enhet när du besöker en webbsida. En cookie-fil lagras i din webbläsare och gör att tjänsten 

eller en tredje part känner igen dig, vilket gör ditt nästa besök enklare och tjänsten mer användbar 

för dig. 

 
Hur använder vi Kakor (webbplats cookies)? 

När du använder och öppnar tjänsten kan vi placera ett antal cookie-filer i din webbläsare. Vi 
använder Kakor (webbplats cookies) för att aktivera vissa av tjänstens funktioner, till exempel för 

att tillhandahålla analyser, lagra dina inställningar och aktivera annonsleverans. Det finns 
”beständiga Kakor (webbplats cookies)” och ”sessionsKakor (webbplats cookies)”. Vi använder 

sessionsKakor (webbplats cookies). Som en del i vår strävan efter att ge dig den bästa möjliga 

tjänsten, kan vi också använda andra vanliga liknande typer av teknik (till exempel pixlar, händelser 
och skärminspelningar). 

 
Vilka typer av Kakor (webbplats cookies) använder vi? 

Det finns fem huvudtyper av Kakor (webbplats cookies): 

• Strikt nödvändiga Kakor (webbplats cookies) – Dessa Kakor (webbplats cookies) är viktiga för 
att du ska kunna logga in, navigera runt och använda tjänstens funktioner eller för att 

tillhandahålla en tjänst som du begärt (t.ex. ditt användarnamn). Vi behöver inte få ditt 
samtycke för att använda dessa Kakor (webbplats cookies). De kan användas av säkerhets- 

och integritetsskäl – till exempel för att upptäcka brott mot vår policy och för support eller 
säkerhetsfunktioner. 

• FunktionalitetsKakor (webbplats cookies) – Dessa Kakor (webbplats cookies) tillåter vår 

tjänst att komma ihåg val du gör (som ditt språk) och tillhandahålla förbättrade och 
personliga funktioner. Informationen som dessa Kakor (webbplats cookies) samlar in är 

anonym och de kan inte spåra din surfaktivitet på tredje parts webbplatser. Dessa Kakor 

(webbplats cookies) används till exempel för autentisering (för att komma ihåg när du är 
inloggad) och för att stödja andra funktioner i vår tjänst. 

• PrestandaKakor (webbplats cookies) – Dessa Kakor (webbplats cookies) samlar in 
information om din onlineaktivitet (till exempel hur länge du besökte tjänsten), inklusive 

beteendeuppgifter och mätdata för innehållsengagemang. De används för analys, forskning 
och statistik (baserat på aggregerad information). 

• Riktade Kakor (webbplats cookies) eller reklamKakor (webbplats cookies) – Dessa Kakor 
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(webbplats cookies) används för att leverera skräddarsydda erbjudanden och annonser till 
dig, baserat på dina intressen. De kan också användas för att begränsa antalet gånger du ser 

en annons samt för att hjälpa till att mäta reklamkampanjens effektivitet. De placeras 

vanligtvis av våra annonsörer och ger dem insikter om vilka som ser och interagerar med 
deras annonser, besöker deras webbplatser eller använder deras app. 

 
Förutom våra egna Kakor (webbplats cookies) kan vi också använda olika tredjepartsKakor 

(webbplats cookies) för att rapportera användarstatistik för tjänsten, leverera annonser på och 

genom tjänsten och så vidare. Nedan finns relevanta Kakor (webbplats cookies) från tredje part och 
deras respektive policyer. 

• Tredje parts ”Kakor (webbplats cookies) för funktionalitet och underhåll”. Vi använder dessa 
Kakor (webbplats cookies) för att slutföra olika uppgifter, till exempel för att se till att samma 

tjänst eller erbjudande inte visas om det redan har visats och för andra uppgifter eller för att 

upptäcka fel och säkerhetsproblem. 

• Google Analytics – En ”prestandacookie”. Denna cookie används för att samla in information 

om hur besökare använder vår webbplats och våra tjänster. Vi använder informationen för 

att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra vår tjänst. Dessa Kakor 
(webbplats cookies) samlar in information i anonym form, däribland antalet besökare på vår 

webbplats och våra tjänster, varifrån besökarna har kommit till vår webbplats och vilka sidor 

de besökte. Vi rekommenderar dig att läsa igenom Google Analytics integritets- och 
cookiepolicy. 

 
För mer information om användningen av Kakor (webbplats cookies) kan du kontakta oss på: 
info@forextb.com 

 

Vilka är dina val när det gäller Kakor (webbplats cookies)? 

Om du vill radera Kakor (webbplats cookies) eller instruera din webbläsare att ta bort eller neka 

Kakor (webbplats cookies) kan du besöka hjälpsidorna i din webbläsare. 
 
OBS! Om du tar bort Kakor (webbplats cookies) eller vägrar att acceptera dem, kan det dock hända 

att du inte kan använda alla funktioner vi erbjuder, att du inte kan spara dina inställningar och att 

vissa av våra sidor inte visas korrekt. 

 
i. Information om Kakor (webbplats cookies) finns oftast i webbläsarens ”Hjälp”-

avsnitt. Nedan följer några länkar till några vanliga webbläsare: 

o Chrome 
o Chrome för mobilen 

o Internet Explorer och Microsoft Edge 

o Mozilla Firefox 

o Safari 
 

ii. Stänga av Kakor (webbplats cookies) från tredje part Du kan stänga av vissa 

riktade/reklamKakor (webbplats cookies) från tredje part genom att besöka på 
följande länk: 

Network Advertising Initiative 

iii. Du hittar mer information om Kakor (webbplats cookies) och följande 
tredjepartswebbplatser här: http://www.allaboutKakor (webbplats cookies).org/ 

 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
e-post:info@forextb.com
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.allaboutcookies.org/

