COOKIEPOLICY
Cookies
På webbplatsen pizzahut.se använder vi cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa
vad du gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och sessionscookies.
Permanenta cookies
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På pizzahut.se används dessa för att
förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses
mest och hur användare rör sig i navigeringen.
Sessionscookies
En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies
försvinner när du stänger din webbläsare.
Hur man avstår från cookies
Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan
även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom
webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas (se vidare webbläsarens hjälpsidor för mer information).
Tillsynsmyndighet
Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet vad gäller cookies. Läs gärna mer om cookies och dina rättigheter på
myndighetens webbplats.
Analysverktyg för webbstatistik
Webbplatsen pizzahut.se använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder siten.
Analysverktyget använder cookies. Den information (inklusive din IP-adress) som genom din användning genereras av
dessa kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Information används sedan i syfte att
utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna
information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles
räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.
Om du inte vill att dina besök ska visas i statistiken i Google Analytics finns det ett tillägg som du kan installera i din
webbläsare. Tillägget hämtar du på Googles webbplats. Du kan också neka användningen av cookies (se ovan) genom att
välja vissa inställningar i webbläsaren och därigenom inte hamna ingå i den information som samlas in.
Hur du kontaktar oss
Om du vill kontakta oss angående denna cookiepolicy kan du skicka
(i) e-post till: info@pizzahut.se, eller
(ii) brev till: NRG Pizza AB (Att. CFO), Box 7733, 103 95 Stockholm
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