Cookies
Allmänt
När du besöker vår hemsida instabank.se registrerar vi olika typer av information om dig i en
"cookie". Cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller annan enhet. Cookies är inte
skadliga och kan inte innehålla virus eller program. Vad en cookie gör är att lagra information
om dig från vår hemsida: till exempel när du besökte oss senast.
Syftet med denna text om cookies är att förklara vad slags data vi samlar in om de som
besöker våra hemsidor, hur vi samlar in data, vad vi använder eller kan använda dessa data till
samt att förklara hur du kan kontrollera användningen av dessa data.
Vilka data registreras om dig när du besöker vår hemsida?
När du besöker instabank.se registrerar vi följande typer av data om dig:
• Din position, med hjälp av IP-adress, platsdata eller liknande
• Dina surfvanor och surfaktivitet, såsom vilka webbsidor du besöker och hur ofta, eller
produkter du beställer via nätet
• Teknisk information om din webbläsare och ditt operativsystem
Hur samlar vi och lagrar data om dig?
Vi samlar data om dig som besöker vår hemsida med hjälp av cookies och i vissa fall din IPadress. All datatrafik mellan din och vår browser är krypterat och lagras enligt våra strikta krav
till datasäkerhet.
Varför och hur använder vi data som samlats in från vår hemsida?
Data om dig och dina surfvanor samt surfaktivitet används för följande ändamål:
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Personliga justeringar
För att säkerställa att innehållet i vår hemsida är mest relevant för dig använder vi cookies
som innehåller data om språk och vilken digital enhet du använder. De data vi samlar in i
samband med användningen av vår hemsida kan i vissa fall kombineras med data från ditt
kundförhållande till oss.
Marknadsföring
Vi använder cookies som erbjuds av tredjeparter för att visa dig mer relevanta annonser och
erbjudanden i andra kanaler. Dessa data baserar sig på innehåll och webbsidor som du har
besökt. Dessa cookies innehåller endast anonymiserad information och inga data som kan
identifiera dig som person. Dataskyddslagen reglerar närmare användningen av
kundinformation för detta ändamål.
Av tredjeparter samarbetar Instabank med bland annat Google och Facebook. Läs mer om
hur Google och Facebook använder cookies:
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Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/
Inställningar för att använda cookies i webbläsare
Genom att tillåta cookies kan du få en mer relevant användarupplevelse hos webbplatser du
besöker. Du kan ändra detta genom att ändra dina inställningar i webbläsaren.
Lokala cookies för instabank.se och netbank.instabank.se:
Statistik och analys
Instabank använder statistik- och analysverktyg från externa leverantörer för att hämta
anonym information om användningen på webbplatsen. Informationen används för att
förbättra användarupplevelsen.
Vi använder Google Tag Manager för att hantera de olika verktygen:
• Google Analytics
• Google Tag Manager
• Optimalt
• Volymer
• Hotjar
• OptinMonster
• MailChimp
• Bing annonser
• Visual Website Optimizer
Ad Management
Instabank använder en rad olika annonshanteringstjänster. Dessa tjänster används vid
placering av våra annonser på andra webbsidor. På Instabanks egna hemsidor används
dessa tjänster för att logga trafik från våra olika reklamkanaler.
• Google Analytics / AdWords
• Facebook reklamer
• Schibsted Media
Google Tag Manager
Instabank använder Google Tag Manager för att hantera de flesta av tjänsterna ovan. Google
Tag Manager samlar inte in några data själv, men används för att styra vilket av de andra
verktygen som ska användas och var.
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