
 

L’Oréal Paris 

 L’ORÉAL SVERIGE AB 

COOKIETABELL 

 

VAD ÄR COOKIES? 

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet (dator, surfplatta eller mobil) när du är på Internet, 
t.ex. på L'Oréal-koncernens webbplatser. Mer information finns på följande länkar: 
http://www.aboutcookies.org. 

 

INAKTIVERING AV COOKIES  

Du kan enkelt ändra inställningarna her. (link to cookie settings) 

Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare för att aktivera eller inaktivera cookies. Om du 
behöver hjälp så finns det en Hjälp-funktion i din webbläsare. 

Många cookies används för att förbättra användbarheten eller funktionaliteten hos          
webbplatser/appar. Det innebär att om du inaktiverar cookies kan det innebära att du inte kan               
använda vissa delar av våra webbplatser/appar. Mer information om detta finns nedan.  

 

 
TYP AV COOKIE 

 

 
FUNKTION 

 
NAMN PÅ COOKIEN 

VAD HÄNDER OM DE 
INTE ÄR 

AKTIVERADE? 
Strikt 

nödvänd
iga 

cookies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strikt 

nödvändiga 
cookies 

 

Nödvändig för att   
webbplatsen ska  
fungera. De används   
normalt endast efter   
att du till exempel    
har begärt att få    
ange dina personliga   
preferenser, logga in   
eller fylla i formulär. 
 
  

 
 
 

 
OptanonConsent,  
OptanonAlertBoxCl
osed,  
SC_ANALYTICS_GLO
BAL_COOKIE 
 

 
Dessa cookies kan   
inte inaktiveras. 
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http://www.aboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent
http://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
http://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
http://cookiepedia.co.uk/cookies/SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
http://cookiepedia.co.uk/cookies/SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE


 

Funktion
scookies 

 

 
Funktions-co

okies 

 

För att ge bättre    
funktionalitet och  
anpassning. 

 

De kan användas av    
oss eller av   
tredjepartsleverantö
rer vars tjänster vi    
har på våra sidor.  

  
 

  

lo.v.liveperson.net: 
LPSessionID, LPVisit
orID, LPSID-nnnnnn
nn, LPCKEY-nnnnn, L
PVID 

where-to-buy.co: _
_utmz, __utmt_UA-
nnnnnnnn, __utmb,
 __utmc, __utma  

 

 

 
Vissa eller alla dessa    
tjänster kanske inte   
fungerar som de ska.  
 

 
Sessions-coo

kies 

 
Sessionscookies gör  
att webbplatsen du   
besöker kan hålla   
reda på vilka sidor du     
besöker så att du    
inte blir tillfrågad om    
samma information  
som du redan har    
uppgett för  
webbplatsen.  
 
De raderas  
automatiskt när du   
stänger av  
webbläsaren.  
 
 

 
ASP.NET_SessionId  
 

 
Varje gång du öppnar    
en ny webbsida   
kommer servern där   
sidan är lagrad,   
behandla dig som en    
helt ny besökare.  
 

 
Cookies för 

sociala 
medier 

 

● För att dela vårt 
innehåll med 
dina vänner och 
nätverk via en 
rad sociala 
medier som vi 
har lagt till på 
webbplatsen  

● För att gå med 
eller gilla våra 
sidor med hjälp 
av sociala 
medier.  

De kan spåra din 
webbläsare på andra 
webbplatser och 
bygga upp en profil 
med dina intressen. 
Det kan påverka 

 

cdn.syndication.twi
mg.com: lang  

 

Nedan hittar du 
länkar till policys för 
dessa sociala 
nätverk: 
Facebook https://w
ww.facebook.com/a
bout/privacy/ 
https://www.facebo
ok.com/help/cookie
s 
Google 
+ http://www.googl
e.com/intl/fr/policie
s/privacy/ 
Twitter https://supp
ort.twitter.com/arti

 

Du kanske inte kan 
använda eller se 
dessa delningslänkar 
och gå med eller gilla 
våra sidor i sociala 
medier.  
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http://cookiepedia.co.uk/host/lo.v.liveperson.net
http://cookiepedia.co.uk/host/.where-to-buy.co
http://cookiepedia.co.uk/cookies/ASP.NET_SessionId
http://cookiepedia.co.uk/host/cdn.syndication.twimg.com
http://cookiepedia.co.uk/host/cdn.syndication.twimg.com


 

innehållet och 
meddelanden på 
andra webbplatser 
som du besöker.  

 

cles/20170518-utilis
ation-des-cookies-et
-des-technologies-si
milaires-par-twitter 
Pinterest https://ab
out.pinterest.com/e
n/terms-service  

  

 

  
 

Målinrik
tade 

cookies 
& 

reklamc
ookies  

 

 
Reklam-cook

ies 

 

De samlar in data för 
att visa dig 
anpassade annonser. 
De gör det också 
möjligt att begränsa 
antalet meddelanden 
som du får. Dessa 
cookies gör också att 
vi kan utvärdera våra 
reklamkampanjer, till 
exempel genom att 
se vilka webbplatser 
som besöktes före 
vår webbplats.  

 

  
• Du kommer inte att     
få reklam från oss.    
Du kanske inte kan    
dra nytta av   
erbjudanden som  
endast är avsedda för    
våra medlemmar. 
• Annonsinnehållet  
är inte anpassat till    
dina intressen. Det   
innebär att du får    
erbjudanden som är   
mindre attraktiva för   
dig. 

 
Målinriktade 

cookies 

 

Dessa cookies 
används för att våra 
annonspartners ska 
kunna bygga en 
profil med dina 
intressen och visa 
relevanta annonser 
på andra 
webbplatser. 

 
De gör att det går att 
identifiera din 
webbläsare och 
Internet-enhet. 

  

  
 

 

icxid 

facebook.com: datr,
 x-src, fr, lu, locale 

youtube.com: SID, 
HSID, demographics
, VISITOR_INFO1_LI
VE, PREF, APISID, SS
ID, LOGIN_INFO, YS
C, SAPISID 

twitter.com: auth_t
oken, twll, lang, __u
tmz, secure_session
, guest_id, __utma, 
remember_checked
, remember_checke
d_on, __utmb,   

  
 

 
Du kommer  
fortfarande att få   
reklam på våra   
samarbetspartners 
webbplatser, men  
reklamen kommer  
inte att vara   
anpassad efter dina   
intressen. 
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http://cookiepedia.co.uk/cookies/icxid
http://cookiepedia.co.uk/host/.facebook.com
http://cookiepedia.co.uk/host/.youtube.com
http://cookiepedia.co.uk/host/.twitter.com


 

Analysc
ookies 

och 
prestan
dacooki

es 

 
Analys-cooki

es 

 

Dessa cookies 
används för att räkna 
sidbesök och trafik, 
så att vi kan mäta 
och förbättra 
prestanda på vår 
webbplats med hjälp 
av en tjänst från 
Google Analytics.  

  
 

 

_dc_gtm_UA-74428
248-1, _dc_gtm_UA
-22588495-1 

google.co.uk: SAPISI
D, HSID, SID, PREF, 
NID, SSID, APISID  

 

 

Vi kommer inte att 
kunna kontrollera 
och mäta prestanda 
på vår webbplats, 
vilket kan leda till att 
du inte får en lika bra 
upplevelse när du 
besöker vår 
webbplats. 

 

 
Prestanda-co

okies 

 

Dessa cookies  
används för att räkna    
besök och trafik för    
att förbättra vår   
webbplats 
prestanda. De  
används också för att    
veta vilka sidor som    
är mest och minst    
populära och se hur    
besökarna navigerar  
på webbplatsen. 
 
 

  
 

 

lpTestCookiennnnn
nnn,  
__olapicU, 
 _ga 

lpcdn.lpsnmedia.ne
t: lpTestCookiennnn
nnnn 

switchthelook.com:
 __utmc, __utmz, __
utma, __utmt, __ut
mb  

 

 

Vi vet inte när du har 
besökt vår webbplats 
och kommer inte att 
kunna utvärdera 
prestanda, vilket kan 
leda till att du får en 
sämre 
användarupplevelse.  
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http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-74428248-1
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-74428248-1
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-22588495-1
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-22588495-1
http://cookiepedia.co.uk/host/.google.co.uk
http://cookiepedia.co.uk/cookies/lpTestCookiennnnnnnn
http://cookiepedia.co.uk/cookies/lpTestCookiennnnnnnn
http://cookiepedia.co.uk/cookies/__olapicU
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
http://cookiepedia.co.uk/host/lpcdn.lpsnmedia.net
http://cookiepedia.co.uk/host/lpcdn.lpsnmedia.net
http://cookiepedia.co.uk/host/.switchthelook.com

