
 
 
 
 

 

Så hanterar vi cookies 
För att kunna utveckla och förbättra vår hemsida använder vi oss av så kallade ”cookies”, små 
textfiler som lagras i din webbläsare. Med den här informationen vill vi berätta om hur vi använder 
oss av cookies, och hur du kan göra om du vill radera dina cookies.  

Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, org nr 802426-0195, Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg är 
ansvarig för hemsidan www.stadsmissionen.org. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med 
dina frågor eller funderingar kring hur vi hanterar dina uppgifter, oss når du enklast 
på kommunikation@stadsmissionen.org. Du kan även läsa om hur vi hanterar personuppgifter 
genom att läsa vår information om hanteringen av personuppgifter, som finns här 
https://www.stadsmissionen.org/sa-har-hanterar-vi-personuppgifter.   

Vad är cookies? 
Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare. Det finns två typer av cookies: 

• Den ena typen, som kallas för permanent cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens 
dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens 
önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. 

• Den andra typen kallas sessioncookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, 
lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessioncookies försvinner när du stänger 
din webbläsare. 

På vår webbplats används båda sessioncookies och permanenta cookies. Google Analytics sparar din 
IP-adress, men den anonymiseras för att skydda din integritet. Genom att använda webbplatsen 
accepterar du vår hantering av cookies. 

Varför använder vi cookies? 
På Stadsmissionen.org använder vi cookies för att för att underlätta för dig som besökare, för att 
samla in statistik om våra besökare och för att vi ska ha möjlighet att förbättra webbplatsen genom 
att identifiera problem, mäta prestanda och samla in feedback.  

Hur kan du kontrollera och styra användningen av cookies? 
Din webbläsare eller enhet tillåter dig vanligtvis att ändra inställningarna för användningen och 
omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att läsa mer om hur 
du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, acceptera 
endast cookies från första part eller radera cookies när du stänger webbläsaren. 

Observera att genom att radera cookies eller inaktivera framtida cookies finns det en risk att du inte 
kan komma åt vissa sidor eller funktioner på vår webbplats. Om du justerar dina cookieinställningar 
påverkar detta även andra webbplatser du besöker. 
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Hur länge lagras cookies? 
Cookies har olika livslängd beroende på vilken funktion de ska uppfylla. Cookies som hjälper till att 
spara dina preferenser och historik på siten brukar lagras länge, så att du slipper börja om från början 
varje gång du besöker oss. Så kallade sessions-cookies brukar lagras i cirka ett dygn. De cookies vi 
placerar med hjälp av Google Analytics lagras i upp till två år efter ditt senaste besök om du inte själv 
raderar dem. Sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare.  
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