
COOKIEPOLICY BUDGETAIR.SE  

När du besöker vår webbplats Budgetair.se lagrar vi, Travix Nederland B.V. ("Travix"), cookies,             
webbfyrar, Javascript och pixeltaggar ("cookies") på din enhet. Nästa gång du besöker en av våra               
webbplatser säkrar cookies att din enhet känns igen.  

1. Vilka cookies vi lagrar och varför  

Funktionella cookies  

Funktionella cookies är nödvändiga för grundläggande funktioner och placeras därför på din enhet när du               
besöker våra webbplatser. Dessa cookies kommer ihåg dina inställningar när du använder våra webbplatser.              
De används även för att fördela belastningen på våra servrar, vilket säkrar webbplatsens tillgänglighet, samt               
av säkerhetsskäl. Se en lista över dessa cookies.  

Analyscookies  

Analyscookies används för att samla in information om hur besökare använder Travix webbplatser,             
inklusive uppgifter om de mest besökta sidorna och antalet visade felmeddelanden. Dessa cookies             
hjälper Travix att förbättra sina webbplatser. Se en lista över dessa cookies.  

Marknadsföringscookies  

Marknadsföringscookies placeras normalt på Travix webbplatser av marknadsföringspartner, annonsnätverk         
och sociala medieplattformar. Dessa tredje parter agerar som mellanled för att visa upp vårt innehåll för dig,                 
till exempel meddelanden, erbjudanden, sociala medier och annonser. Med hjälp av cookies samlar de              
också in data via våra webbplatser. Behandlingen av dessa uppgifter sker i enlighet med respektive parts                
sekretesspolicy. Se en lista över dessa parter och cookies. Dessa cookies används för att:  

• Ansluta till sociala medier så att du kan dela innehåll från våra webbplatser via sociala medier.  

• Samla in information för att skräddarsy marknadsföringsinformation beroende på dina intressen, både             
på och utanför våra webbplatser.  

• Begränsa antalet gånger våra annonser visas.  

• Nå ut till våra besökare genom att erbjuda relevant, skräddarsytt innehåll genom olika typer av                
medier, som mejl, sociala medieannonser och webbannonser baserade på din aktivitet på våra             
webbplatser.  

• Mäta effektiviteten på våra marknadsföringskampanjer.  

 

https://www.budgetair.se/cookie-list
https://www.budgetair.se/cookie-list
https://www.budgetair.se/cookie-list


2. Kontrollera vilka cookies vi lagrar och använder  

Du kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare för att radera våra eller tredje parts cookies. Du                   
kan också justera inställningarna för att hindra att webbplatser lagrar cookies eller tredje parts cookies på din                 
enhet. Om du förhindrar lagring av vissa cookies på din enhet kan det hända att vissa funktioner blir                  
otillgängliga eller att vissa delar av webbplatsen inte laddas.  

Läs mer om hur du justerar inställningarna för olika webbläsare: 

  
• Chrome  

• Firefox  

• Internet Explorer  

• Safari  

3. Frågor?  

Om du har några frågor angående hur vi använder dina uppgifter kan du info@budgetair.sw eoss när                
som helst.  

https://support.google.com/chrome/answer/173424?hl=sv
https://support.mozilla.org/sv/kb/kakor-information-webbplatser-lagrar-pa-din-dator
https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#
https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac

