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www.forensicexperts.se 

Funktionella Cookies 

Namn Leverantör Mål Giltighetstid 

ASP.NET_Sessionld Forensicexperts.se  Denna cookie tillåter 
användare att använda 
webbplatsen på rätt sätt och 
att använda olika funktioner 
och tjänster som denna 
webbplats har att erbjuda. 

Per session 

UMB-XSRF-TOKEN 
 
UMB-XSRF-V 

Forensicexperts.se  För vår webbplats använder 
vi plattformen Umbraco. 
Dessa cookies används av 
Umbraco för att förhindra 
cross-site 
förfalskningsattacker. 

Per session  

UMB-UCONTEXT_C Forensicexperts.se  För vår webbplats använder 
vi plattformen Umbraco. 
Denna cookie används för att 
identifiera det nuvarande 
Umbraco-sammanhanget. 

Okänd 

UMB-UCONTEXT Forensicexperts.se  För vår webbplats använder 
vi plattformen Umbraco. 
Denna cookie används av 
administratörerna för att 
logga in på 
innehållshanteringssystemet. 

Okänd 

__atuvc AddThis Denna cookie gör det möjligt 
att placera knappar för 
delning på sociala medier på 
vår webbplats. På detta sätt 
kan besökare på vår 
webbplats dela intressant 
innehåll med sitt nätverk. 

Okänd 

SEARCH_SAMESITE  
 

Google.nl  
Google.com 

Denna cookie hindrar 
webbläsaren från att skicka 
en cookie med en begäran 
över flera webbplatser. 

Okänd 
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www.forensicexperts.se 

 

Analytiska Cookies 

Namn Leverantör Mål Giltighetstid 

_ga 
 
_gid 
 
_gat 

Forensicexperts.se  
 
Google Analytics   
 
 

Genom dessa cookies 
registrerar vi ett unikt ID 
som vi använder för att 
generera statistisk 
information om hur 
besökaren använder vår 
webbplats. Detta gör att 
vi kan förbättra vår 
webbplats och våra 
tjänster. 

2 år 
 
24 timmar 
 
24 timmar 

CONSENT  
 

Google.nl 
 
Google.com 
 

Med hjälp av denna 
cookie kan Google 
kontrollera om tillstånd 
har getts att placera 
cookies. 

Varierar: från 
sessionens slut till 
2 år 

NID Google.nl Denna cookie innehåller 
ett unikt ID som Google 
använder för att komma 
ihåg besökarnas 
preferenser och annan 
information, till exempel 
deras språk. 

6 månader 

 

ReklamCookies 

Naam Provider Doel Expiary 

_fbp 
 
_uetvid 

Mailchimp 
 
Vimeo.com 

Dessa cookies används för 
att spåra besökare på 
flera webbplatser och för 
att visa relevanta 
annonser baserat på 
besökarnas preferenser. 

Okänd 
 
12 månader 

_gcl_au Mailchimp 
 
Google.nl 
 
Vimeo.com 

Denna cookie används av 
Google AdSense för att 
experimentera med 
effektiviteten i reklam på 
webbplatser som 
använder deras tjänster. 

3 månader 
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IDE 
 
DSID 
 
NID 
 
__Secure-3PAPISID 
 
__Secure-3PSID 
 
__Secure-3PSIDCC 
 

Google.com 
 
Google.nl 

Dessa cookies hjälper oss 
att analysera och 
optimera våra 
reklamkampanjer. Vi 
delar denna information 
med Double Click (en del 
av Google). 

Varierar: från 
sessionens slut till 
2 år 

SID 
 
SSID 
 
1P_JAR 
 
ANID 
 
AID 

Google.com 
 
Google.nl 
 
Googleadservice.com 

Dessa cookies används av 
Google för att visa 
anpassade annonser på 
Googles webbplatser 
baserat på senaste 
sökningar och tidigare 
interaktioner. 

Varierar: från 
sessionens slut till 
2 år 

SIDCC 
 
APISID 
 
SAPISID 
 
HSID 

Google.com Dessa cookies gör det 
möjligt för Google att 
samla in 
användningsinformation 
för videor som YouTube 
lagrar. 

Varierar: från 
sessionens slut till 
2 år 

MC_GAUID 
 
MC_User_Profile 
 
 

Mailchimp Dessa cookies tillåter oss 
att lagra e-postadresser 
till personer som vill få 
vårt nyhetsbrev. Utan 
dessa cookies kommer vi 
inte att kunna skicka ut 
ett nyhetsbrev. 

1 månad 

OptanonConsent Mailchimp Denna cookie lagrar 
information om de 
cookiekategorier som 
webbplatsen använder 
och om besökaren har 
samtyckt till eller avvisat 
dessa cookies. Detta 
förhindrar att cookies 
placeras utan tillstånd. 
Cookien innehåller ingen 
identifierande 
information om 
besökaren. 

1 år 
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OptanonAlertBoxClosed Mailchimp Denna cookie tillåter oss 
att, när en besökare har 
angett alla sina 
cookiepreferenser, inte 
visa cookie-baren igen. 
Den samlar inte in någon 
personlig information. 

1 år 

_zlcmid 
 
_abck 
 
_abck 
 
_derived_epik 
 

Mailchimp För att skicka vårt 
nyhetsbrev använder vi 
postprogrammet 
Mailchimp. Dessa kakor är 
nödvändiga för att 
fungera för tjänster och 
funktioner för Mailchimp. 

1 år 

MCPopupClosed Mailchimp / 
Forensicexperts.se 
/en 

På vår webbplats 
använder vi ett popup-
formulär för inloggning 
för att informera 
användare om vårt 
nyhetsbrev. Genom 
denna Cookie kan 
Mailchimp, programmet 
från vilket Forensic 
Experts Scandinavia 
skickar sitt nyhetsbrev, se 
om det här pop-up-
fönstret är stängt. 

1 år 

MC_USER_INFO 
 
Nmstat 
 
optimizelyEndUserid 
 
Sd_client_id 

Mailchimp För att skicka vårt 
nyhetsbrev använder vi 
postprogrammet 
Mailchimp. Med hjälp av 
dessa cookies kan vi spåra 
med ett unikt ID baserat 
på vilken webbläsare, vid 
vilken tidpunkt och på 
vilket datum Mailchimp 
interagerade. 

1 månad 
 
3 år 
 
6 månader 
 
Okänd 

_qca 
 
_ssid 
 
_abexps  
 
_delighted_web 
 
 

Vimeo.com På den här webbplatsen 
är Vimeo Player inbäddad 
för att spela upp klipp. 
Denna inbäddade Vimeo 
Player använder dessa 
kakor för analys av 
besökare. 

2 år 
 
2 år 
 
1 år 
 
Okänd 
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Player 
 
Vimeo_gdpr-optin  
 
Vuid 
 

Vimeo.com På den här webbplatsen 
är Vimeo Player inbäddad 
för att spela upp klipp. 
Dessa cookies 
kontrollerar om vissa 
funktioner eller 
preferenser har valts av 
användarna. Utan dessa 
cookies kan vi inte visa 
våra videor. 

1 år 
 
Okänd 
 
2 år 

Continuous_play_v3 Vimeo.com På den här webbplatsen 
är Vimeo Player inbäddad 
för att spela upp klipp. 
Med hjälp av dessa kakor 
kan det spåras om 
alternativet "kontinuerlig 
uppspelning" är aktiverat 
eller inte hos besökare. 

Per session 

_ga 
 
_gid 
 
_gat 

Mailchimp  
 
Vimeo.com 

Genom dessa cookies 
registrerar vi ett unikt ID 
som vi använder för att 
generera statistisk 
information om hur 
besökaren använder vår 
webbplats. Detta gör att 
vi kan förbättra vår 
webbplats och våra 
tjänster. 

2 år 
 
24 timmar 
 
24 timmar  

 

 


