GOLFBARENS POLICY
FÖR COOKIES
OM COOKIES
När du surfar runt på någon av Golfbarens webbplatser kan det hända att personuppgifter
samlas in via cookies. Informationen som samlas in via cookies innehåller ingen personlig
information om dig utan är till för att ditt på besök där ska vara så härligt och smidigt som
möjligt… och såklart för att du ska bli sugen på att komma tillbaka till oss om och om igen :)

VARFÖR COOKIES?
Cookies är framförallt till för dig som användare och för att vår sajt ska fungera i toppklass.
Cookies hjälper bland annat dig att snabbt hitta det du letar efter och underlättar för dig
som är en trogen Golfbaren-entusiast så att du slipper fylla i uppgifter på vår sajt flera
gånger om du redan har gjort en bokning hos oss. Cookies gör det helt enkelt möjligt för oss
att ge dig en mer skräddarsydd och positiv upplevelse av webbplatsen, bra va?!

HUR LÄNGE LAGRAS UPPGIFTERNA?
Hur länge uppgifterna om din användning på vår webbplats lagras beror delvis på inställningen för cookies på din webbläsare. De flesta webbläsare har en standardinställning som
accepterar användningen av cookies. Du kan alltid själv ställa in dessa inställningar så att du
som användare varnas så fort en cookie skickas till dig eller blockera cookies. Du kan också välja att radera alla dom cookies som finns lagrade på datorn. Hur du tar bort lagrade
cookies, ändrar inställningarna för cookies eller raderar cookies anges i instruktionerna till
din webbläsare.
Men kom ihåg! Om du väljer att inte tillåta lagring av cookies är det möjligt att du inte kan
använda alla delar av Golfbarens webbplatser, samt att vissa delar av våra webbplatser
kanske inte kommer att fungera lika effektivt längre.

Om du har några frågor kring vår policy för cookies är du varmt
välkommen att kontakta oss genom att mejla till: info@golfbaren.se

