COOKIEPOLICY
1.

INLEDNING

A-Train AB ("A-Train", "vi" eller "oss") bedriver verksamhet under varumärket "Arlanda express". På
vår webbplats www.arlandaexpress.se använder vi oss av cookies och liknande teknologier som pixlar
("cookies") för att vår webbplats ska fungera som avsett, för att optimera webbplatsens funktioner
och för att kunna ge dig en bättre användarupplevelse. Cookies används också för att kunna leverera
anpassat innehåll vid framtida besök, t.ex. för att samla statistik och skicka anpassad marknadsföring
till dig på våra egna och tredjeparts webbplatser samt på sociala medier.
2.

VAD ÄR COOKIES?

Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren på din enhet (dator eller mobil enhet) och som kan
användas för att spåra vad du gör på sidan.
Permanenta cookies och sessionscookies
Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och sessionscookies. Denna webbplats använder
båda typerna av cookies. Permanenta cookies lagras som filer under en viss tid tills du själv, eller
servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies lagras tillfälligt medan du är inne och surfar på
en webbplats och försvinner när du stänger din webbläsare.
Förstapartscookies och tredjepartscookies
Cookies kan vara antingen förstapartscookies eller tredjepartscookies. Förstapartscookies är placerade
av webbplatsen som du besöker medan tredjepartscookies är placerade av annan part eller webbplats
än den som du besöker. Tredjepartscookies används exempelvis ofta av annonsnätverk för att
identifiera en viss typ av användare och för att använda information om hur en användare konsumerat
innehållet på olika webbplatser för att visa (anpassade) marknadsföringsbudskap på de webbplatser
som är med i nätverket.
3.

SAMTYCKE TILL ANVÄNDNING AV COOKIES

Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska få tillgång till information om att
webbplatsen använder cookies och hur dessa används. Besökaren ska också samtycka till
användningen av cookies. Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår användning av
cookies.
4.

ÄNDRA COOKIEINSTÄLLNINGAR

Du kan välja att blockera användandet av cookies och/eller ta bort cookies som finns lagrade genom
inställningar i din webbläsare. Hur detta görs skiljer sig åt mellan olika webbläsare och det går att läsa
mer om hur du går tillväga i instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i
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de flesta webbläsare. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns även på följande
hemsida: www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.
Vissa tjänsteleverantörer tillhandahåller även egna verktyg som möjliggör för dig att avsäga dig fortsatt
marknadsföring.
Observera att en blockering av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner
på vår webbplats. Det kan även komma att försämra din användarupplevelse.
5.

DETALJERAD INFORMATION OM DE COOKIES VI ANVÄNDER

Nödvändiga cookies
Dessa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna möjliggöra användningen av vår webbplats och
säkerställa att webbplatsens basala funktioner, tekniskt och visuellt, fungerar som de ska. Dessa
cookies hjälper oss även hålla vår webbplats och dina uppgifter säkra. Dessa cookies är nödvändiga
och går därför inte att välja bort.
Nödvändiga cookies som används på vår webbplats listas nedan:
Namn:

Utfärdare:

Ändamål:

Upphör:

Typ:

AI_buffer

arlandaexpress.se

Används tillsammans med
"AI_sentBuffer" för att begränsa
uppdateringar av dataservern
(Azure). Denna samordning
tillåter även webbsidan att
upptäcka redan genomförda
uppdateringar av dataservern.

Session

HTML

AI_sentBuffer arlandaexpress.se

Används tillsammans med
"AI_Buffer" för att begränsa
uppdateringar dataservern
(Azure). Denna samordning
tillåter även webbsidan att
upptäcka redan genomförda
uppdateringar av dataservern.

Session

HTML

ai_session

Bevarar användarstatus för
sidförfrågningar.

1 dag

HTTP

arlandaexpress.se

Funktionella cookies
Funktionella cookies gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet
och anpassning.
Funktionella cookies som används på vår webbplats listas nedan:
Namn:

Utfärdare:

_GRECAPTCHA Google
reCAPTCHA

Ändamål:

Upphör:

Hjälper att skydda webbsidan
från spam och bedrägeriförsök.
Denna cookie placeras bara på

6 månader
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de delar av webbsidan som har
störst behov av skydd.

Analyserande cookies
Analyserande cookies hjälper oss att förstå hur våra webbplatsbesökare använder vår webbplats
genom att samla in och rapportera aggregerad informationen för analys.
Analyserande cookies som används på vår webbplats listas nedan:
Namn:

Utfärdare:

Ändamål:

Upphör:

Typ:

_ga

arlandaexpress.se

Registrerar ett unikt ID för att
generera statistik över hur
användare använder webbsidan.

2 år

HTTP

_ga_#

arlandaexpress.se

Används av Google Analytics för
att samla data om antalet besök
en användare har gjort på
webbsidan samt datum för det
första och det senaste besöket.

2 år

HTTP

_gat

arlandaexpress.se

Används av Google Analytics för
att begränsa begäran.

1 dag

HTTP

_gid

arlandaexpress.se

Registrerar ett unikt ID för att
generera statistik över hur
besökare använder webbsidan.

1 dag

HTTP

_hjAbsolute
SessionIn
Progress

arlandaexpress.se

Används för att räkna antalet
unika besökare på webbsidan
genom att tilldela varje besökare
ett ID för att besökaren inte ska
registreras två gånger.

1 dag

HTTP

_hjFirstSeen

arlandaexpress.se

Används för att urskilja om
besökaren har besökt webbsidan
förut, eller om det är en ny
besökare.

1 dag

HTTP

_hjid

arlandaexpress.se

Tilldelar sessionen ett unikt ID,
vilket tillåter webbsidan att
erhålla data över besökarnas
beteende för statistikändamål.

1 dag

HTTP

_hjid

arlandaexpress.se

Tilldelar sessionen ett unikt ID,
vilket tillåter webbsidan att
erhålla data över besökarnas
beteende för statistikändamål.

Beständig/
Persistent

HTTP

_hjTLDTest

arlandaexpress.se

Registrerar statistik över
användarbeteenden på
webbsidan. Används för interna
analytiska ändamål hos
webbsidans operatör.

Session

HTTP
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ai_user

arlandaexpress.se

Används av Microsoft Application 1 år
Insights mjukvara för att erhålla
användningsstatistik och
telemetrisk information. Cookien
lagrar ett unikt ID för att spåra
användares återbesök över tid.

HTTP

collect

googleanalytics.com

Används för att skicka data till
Google Analytics om besökarens
enhet och beteende. Kartlägger
besökaren genom enheter och
marknadsföringskanaler.

Pixel

Session

Marknadsföringscookies
Marknadsföringscookies används för att följa våra webbplatsbesökares besök av andra
webbplatser i syfte att marknadsföra oss och våra tjänster på andra webbplatser.
Marknadsföringscookies som används på vår webbplats listas nedan:
Namn:

Utfärdare:

Ändamål:

Upphör:

Typ:

_gcl_au

arlandaexpress.se

Används av Google AdSense för
att experimentera med
marknadsföringseffektivitet på
webbsidor som använder deras
tjänster.

3 månader

HTTP

fr

facebook.com

Används av Facebook för att
leverera en serie av
marknadsföringsprodukter som
budgivning i realtid från
tredjepartsannonsörer.

3 månader

HTTP

tr

facebook.com

Används av Facebook för att
leverera en serie av
marknadsföringsprodukter som
budgivning i realtid från
tredjepartsannonsörer.

Session

Pixel

Ändamål:

Upphör:

Typ:

Används för att kommunicera
villkor för cookie-användning

Beständig/
Persistent

HTML

Oklassificerade cookies
Oklassificerade cookies är cookies som ännu inte klassificerats.
Oklassificerade cookies som används på vår webbplats listas nedan:
Namn:

Utfärdare:

cookieBanner arlandaexpress.se
KeyKey

__________________
Denna cookiepolicy uppdaterades senast den 2021-10-18.
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