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1. Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen begär att få spara på din enhet eller
dator för att känna igen dig nästa gång du besöker webbplatsen. Cookien används
för att förbättra webbupplevelsen för dig som besökare. Informationen i cookien är
möjlig att använda för att följa en användares surfande.
Det finns två typer av cookies:
- Permanenta cookies som sparar en fil på din enhet för att du ska kunna
använda webbplatsen och tillgå olika funktioner.
- Sessionsbaserade cookies som används när du besöker webben. Då
skickas en sessionscookie mellan din dator och vår webbserver för att
underlätta navigeringen. Cookien försvinner när du avslutar besöket.
För mer information om cookies, besök Post och Telestyrelsens webb.

2. Såhär använder vi cookies på vår webb
2.1 Webben använder permanenta cookies och sessionscookies i syfte att:
- Mäta och analysera besökarnas flöde och navigering på webbplatsen för att
lära oss vad besökare uppskattar och använder våra webbtjänster
- Låta systemet känna igen återkommande användare för att göra upplevelsen
så bra som möjligt för dig som besökare.
- Komma ihåg besökarens val av textstorlek på webbplatsen och automatiskt
fylla i olika formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster för
användaren och dess återbesök på våra webbplatser.
2.2 Om du accepterar s.k. sessionscookies kan du använda vår webbplats fullt ut.
2.3 Om du inte accepterar några cookies kan du inte använda vår webbplats fullt
ut, utan du kan bara läsa information och titta på tjänster, se priser och relaterad
information. Du kan inte fylla i våra webbformulär, beställa eller lägga produkter i
kundvagnen.
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3. Analysverktyg för webbplats
Vi använder Google Analytics för att få skapa en bild av hur du som besökare
använder webbplatsen. Följande cookies skapas när du besöker webben:
3.1 Permanenta cookies
Cookies
Beskrivning
__utma
Skiljer på användare och sessioner/besök.
__utmz
Mäter trafikkällor och navigering på webben
exempelvis vilken sökmotor som användes.
3.2. Sessionsbaserade cookies:
Cookies
Beskrivning
__utmb
Beräknar nya sessioner/besök. Uppdateras vid
varje sidvisning.
__utmc
Används tillsammans med __utmb för att räkna
ut om ett nytt besök görs på webbplatsen
__utmt
Beräknar webbplatshastigheten
Cookie
_ga
_gid
_gat

Utgår
2år
6 månader

Utgår
30 minuter
När webbläsaren
stängs ner
10 minuter

Beskrivning
Används av GA för att särskilja besökare
Används av GA för att särskilja besökare

Utgår
2 år
24 timmar
Används av GA för att begränsa frekvensen av antal förfrågningar 1 minut

Informationen som skapas av dessa cookies, används i syfte att utvärdera
besöksstatistik för att förbättra innehåll, navigation och webbstruktur. Läs om
Googles sekretesspolicy här.

4. Ta bort lagring av cookies
Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av funktionen i
webbläsarens inställningar. Inga cookies kommer att lagras, men observera att dina
personliga inställningar försvinner. Läs om hur du tar bort cookies från webbläsare.
Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google
Analytics kan du använda ett tillägg till din webbläsare. Se Google Analytics Opt-out
Browser Add-on
Rättsinformation: Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

5. Kontaktuppgifter till LabCenter
Telefon: +46 8 10 20 00
E-mail: info@LabCenter.se
Adress: Oxtorgsgränd 3, 111 57 Stockholm
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