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JOHN NURMINENS STIFTELSES KAKPOLICY 

Denna kakpolicy för John Nurminens Stiftelse sr (nedan "JNS" eller "vi") utarbetades den 4 decem-
ber 2020. Policyn beskriver de kakor och liknande tekniker vi använder på våra webbplatser 
johnnurmisensaatio.fi, puhdasmeri.fi, itameripaiva.fi, oursea.fi, seabasedmeasures.eu, 

sustainablebiogas.eu och nutritradebaltic.eu (nedan tillsammans kallade "webbplatser"). Policyn 
innehåller den information du behöver för att kunna välja om du vill att kakor ska sparas på din 
enhet. Vi använder kakor på våra webbplatser för att förbättra och utveckla användarupplevelsen 

och för att rikta relevant marknadsföring till besökare på webbplatserna. 

Kakpolicyn utgör en integrerad del av vår dataskyddsbeskrivning. Om du vill kan du läsa mer om 

bland annat dina rättigheter enligt lag i vår dataskyddsbeskrivning, som du hittar här.   

1. Vad är kakor? 

Kakor (cookies) är små textfiler som en webbläsare sparar på din dator, mobila enhet eller annan 

enhet när du besöker webbplatser. I enlighet med dataskyddslagstiftningen får kakor endast sparas 
på din enhet med ditt samtycke, om det inte gäller nödvändiga kakor som specificeras nedan.  

2. Vilken typ av kakor används på JNS:s webbplatser och i vilket syfte används de?  

Permanenta kakor och sessionskakor 

JNS:s webbplatser använder permanenta kakor och sessionskakor. En permanent kaka har en för-

utbestämd livslängd och finns kvar på din enhet även efter att du stängt webbläsaren, tills livsläng-
den löper ut (eller tills du raderar kakan). En sessionskaka försvinner däremot när du stänger webb-
läsaren efter en session.  

Nödvändiga och icke-nödvändiga kakor 

Kakorna på våra webbplatser kan delas in i nödvändiga och icke-nödvändiga/marknadsföringska-
kor. 

• Nödvändiga kakor: På JNS:s webbplatser finns kakor som är nödvändiga för att 
webbplatserna ska fungera korrekt. Kakorna på våra webbplatser används till 

exempel för att hantera varukorgen och komma ihåg valet av språk. Om du inte 
godkänner nödvändiga kakor, kommer du inte att kunna använda alla funktioner 
på webbplatserna. Nödvändiga kakor finns på en lista i punkt 3.   

• Icke-nödvändiga/marknadsföringskakor: JNS:s webbplatser använder också 

icke-nödvändiga kakor, såsom marknadsförings- och analyskakor. Syftet med 

dessa kakor är till exempel att mäta användningen av våra webbplatser, för-

bättra användarupplevelsen och att rikta marknadsföring. Icke-nödvän-

diga/marknadsföringskakor finns på en lista i punkt 3.  

Första- och tredjepartskakor  

JNS:s webbplatser använder första- och tredjepartskakor.  

https://johnnurmisensaatio.fi/sv/om-oss/dataskyddsbeskrivningarna/
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• Förstapartskakor: Förstapartskakor är kakor som sparas på din enhet av den 
webbplats du besöker.  

• Tredjepartskakor: JNS:s webbplatser använder tredjepartskakor, som är kakor 

som installeras av en tredje part. Tredjepartskakor används exempelvis i sam-
band med analys och marknadsföring.  

3. Kakor  

I tabellen nedan beskrivs kakornas syfte, typ och livslängd. Tabellen anger också om det är en första-
parts- eller tredjepartskaka.  

Kaka  Syfte Typ  Livslängd Ägare 

woocommerce_cart_hash Hantera kundvagnen Nödvändig  Session Första part 

woocommerce_items_in_cart Hantera kundvagnen Nödvändig Session Första part 

wp_woocommerce_session_ Hantera kundvagnen Nödvändig 2 dagar Första part 

wc_cart_hash_# WooCommerce kundvagn Nödvändig Session Första part 

wc_fragments_# WooCommerce kundvagn Nödvändig Session Första part 

woocommerce_recently_viewed Visa produkter Nödvändig Session Första part 

store_notice[notice id] Visa annonser Nödvändig Session Första part 

wp-wpml_current_language Hantera webbplatsens 
språkversioner 

Nödvändig 1 dag  Första part 

wp-wpml_current_admin_langu-

age_{hash} 

Hantera webbplatsens 

språkversioner 

Nödvändig 1 dag Första part 

_icl_visitor_lang_js Hantera webbplatsens 
språkversioner 

Nödvändig 1 dag Första part 

wpml_browser_redirect_test Hantera webbplatsens 
språkversioner 

Nödvändig 1 dag Första part 

uuid2 Marknadsföring Icke-nödvän-
dig 

385 dagar Tredje part 

vuid Spåra videor som kommer 
via Vimeo 

Icke-nödvän-

dig 

386 dagar Tredje part 

_ga Analys  Icke-nödvän-

dig 

386 dagar el-

ler 2 år bero-

ende på 

webbplats. 

Tredje part 

_gid Analys Icke-nödvän-

dig 

1 eller 385 da-

gar beroende 
på webbplats. 

Tredje part 

_fbp Marknadsföring Icke-nödvän-
dig 

3 månader el-
ler 385 dagar 

beroende på 
webbplats. 

Tredje part 

fr Marknadsföring Icke-nödvän-
dig 

3 månader el-
ler 385 dagar 

Tredje part 
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beroende på 
webbplats. 

_gat_UA-34880734-37 Analys Icke-nödvän-
dig 

385 dagar Tredje part 

_gat_UA-142809855-1 Analys Icke-nödvän-

dig 

385 dagar Tredje part 

_gat Analys Icke-nödvän-
dig 

1 dag Tredje part 

_hjAbsoluteSessionInProgress Analys Icke-nödvän-

dig 

1 dag Tredje part 

_hjid Analys Icke-nödvän-
dig 

1 år Tredje part 

_hjIncludedInPageviewSample Analys Icke-nödvän-

dig 

1 dag Tredje part 

_hjFirstSeen Analys Icke-nödvän-
dig 

1 dag Tredje part 

ads/ga-audiences Marknadsföring Icke-nödvän-

dig 

Session Tredje part 

IDE Marknadsföring Icke-nödvän-
dig 

2 år Tredje part 

test_cookie Marknadsföring Icke-nödvän-
dig 

1 dag Tredje part 

tr Marknadsföring Icke-nödvän-
dig 

Session Tredje part 

VISITOR_INFO1_LIVE Marknadsföring Icke-nödvän-
dig 

179 dagar Tredje part 

YSC Marknadsföring Icke-nödvän-

dig 

Session Tredje part 

yt-remote-cast-installed Marknadsföring Icke-nödvän-
dig 

Session Tredje part 

yt-remote-connected-devices Marknadsföring Icke-nödvän-

dig 

Session Tredje part 

yt-remote-device-id Marknadsföring Icke-nödvän-
dig 

1 år Tredje part 

yt-remote-fast-check-period Marknadsföring Icke-nödvän-

dig 

Session Tredje part 

yt-remote-session-app Marknadsföring Icke-nödvän-
dig 

Session Tredje part 

yt-remote-session-name Marknadsföring Icke-nödvän-

dig 

Session Tredje part 

anj Marknadsföring Icke-nödvän-
dig 

455 dagar Tredje part 

 

Information som samlas via kakor kan överföras till våra tjänsteleverantörer, såsom webbplatsle-
verantörer, för att utveckla vår verksamhet och förbättra användarupplevelsen. 
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4. Tredjepartskakor, insticksprogram för sociala medier och pixeltaggar 

Tredjepartskakor 

När det gäller de tredjepartskakor som används på våra webbplatser bör du kontrollera denna 
tredje parts dataskydds- och kakpolicy för att se hur denna tredje part använder kakor. Du kan läsa:  

• Googles dataskyddsbeskrivning här. Dessutom hittar du mer information om 

Google Analytics på Google Analytics webbplats. Du kan blockera tjänsten 
Google Analytics genom att installera följande tilläggsprogram i din webbläsare: 
Google Analytics opt-out add-on. 

• Facebooks dataskyddspolicy här. 

• Vimeos dataskyddsbeskrivning här. 

• Hotjars dataskyddsbeskrivning här. 

• Appnexus dataskyddsbeskrivning här. 

• Sanomas dataskyddsbeskrivning här. 

 Insticksprogram för sociala medier 

Våra webbplatser kan även innehålla så kallade insticksprogram för sociala medier (social media 
plugin). Syftet med dessa insticksprogram är att göra det möjligt för besökare att till exempel dela 

innehåll från våra webbplatser på sina konton på sociala medier. Observera att om du till exempel 
delar innehåll från våra webbplatser kan en tredje part, såsom Facebook, få teknisk information om 
din webbläsare, din IP-adress och de sidor du besöker.  

På de tjänster som insticksprogrammens tjänsteleverantörer tillhandahåller tillämpas dessa tjäns-
televerantörers dataskyddspolicy, användarvillkor och andra villkor. På följande länkar hittar du 

dataskyddsbeskrivningarna för de tjänster som insticksprogrammen på våra webbplatser tillhanda-
håller: 

Facebook 

Twitter 
Linkedin 
Youtube 

Pixeltaggar 

JNS kan dessutom använda annan teknik som utför liknande funktioner som kakor, till exempel olika 

pixeltaggar. En pixeltagg kan till exempel vara en osynlig bildfil, stor som en enskild pixel, som kan 
placeras på en webbplats eller i ett e-postmeddelande.  

Till exempel sändningssystemet för vårt elektroniska nyhetsbrev utnyttjar pixeltaggar. En pixeltagg 

ger oss information om huruvida du har öppnat nyhetsbrevet vi skickat, vilka nyheter i nyhetsbrevet 
du har öppnat, antalet gånger nyhetsbrevet har öppnats, din IP-adress och tidpunkten då du öpp-

nade meddelandet med nyhetsbrevet eller en nyhet. Vi använder denna information i marknadsfö-
ringssyfte, för att utveckla innehållet i nyhetsbrevet och för att bättre nå dem som är intresserade 

https://policies.google.com/privacy?hl=fi
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=fi
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fi&ref_topic=2919631
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://vimeo.com/privacy
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/
https://sanoma.fi/tietoa-meista/tietosuoja/tietosuojalauseke/
https://fi-fi.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/en/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy
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av vår verksamhet. Att prenumerera på ett nyhetsbrev är frivilligt och du kan när som helst avsluta 
din prenumeration.  

Observera att information som samlas in via tredjepartskakor, insticksprogram för sociala medier 
och pixeltaggar kan göras tillgänglig för tredje part och skickas till och lagras på servrar utanför 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till exempel i USA. 

5. Ändra inställningar för kakor 

När du kommer till våra webbplatser kan du välja om du vill acceptera kakor eller inte.  

I de flesta webbläsare kan du också hantera ovanstående kakor med hjälp av webbläsarens inställ-

ningar. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du till exempel förhindra att kakor 
accepteras. Observera att om du ändrar kakinställningarna i din webbläsare eller blockerar använd-

ningen av kakor i din webbläsare eller enhet, så kanske tjänsterna på våra webbplatser inte fungerar 
på bästa möjliga sätt och alla funktioner på webbplatserna kanske inte är tillgängliga för dig.  

Hur du kan förhindra att kakor accepteras eller ändra inställningarna för kakor beror på vilken 

webbläsare du använder. Via följande länkar hittar du information om hur du ändrar inställningarna 
för kakor i de populäraste webbläsarna: 

Safari 

Google Chrome 
Internet Explorer 

Mozilla Firefox 

Mer information om kakor finns på: 
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-

viestinta 

6. Kontakt 

Om du har frågor om kakor eller denna kakpolicy kan du alltid kontakta vår kontaktperson via e-

post (rekisteri(a)jnfoundation.fi). 

 

https://support.apple.com/fi-fi/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi&p=cpn_cookies
https://support.microsoft.com/fi-fi/topic/ev%C3%A4steiden-poistaminen-ja-hallinta-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/fi/kb/evasteet-tiedot-jotka-verkkosivu-tallentaa
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta

