
 

 

 

COOKIEMEDDELANDE FÖR HOWMET AEROSPACE 

 
Denna webbplats är en av flera webbplatser (”platserna”) som ägs och drivs av Howmet Aerospace Inc. 

(tillsammans med dess närstående företag och dotterbolag ”Howmet Aerospace”, ”vi” eller ”oss”). Läs denna 

policy avseende cookies och liknande tekniker (”cookiepolicy”) för att förstå hur vi använder cookies, 

webbfyrar och spårningsteknik, hur vi delar information som de tillhandahåller samt hur du kan styra eller 

hantera ditt samtycke till insamling av uppgifter med hjälp av sådan teknik. 

 
Denna cookiepolicy är införlivad in vår integritetspolicy. Termer som inte definieras här ska ha samma 

definitioner som framställs i integritetspolicyn. 

 
Vi använder cookies och liknande tekniker på följande sätt och så som vi då och då informerar dig om på annat 

sätt (med förbehåll för ditt samtycke när det krävs enligt tillämpliga lagar). 

 
Vad är cookies och liknande tekniker? 

 
En cookie är en liten textfil som en webbplats placerar i din enhet. De flesta webbplatserna använder cookies för 

säkerhet, för att ta reda på och förbättra hur användare navigerar på en webbplats eller för att ge tillgång till olika 

funktioner. Cookies kan exempelvis ge webbplatsen möjlighet att spara ditt lösenord, fastställa om det är ditt första 

besök på webbplatsen och hur länge du har stannat kvar på varje sida, fastställa om en annan webbplats styrde dig 

till webbplatsen och tillhandahålla annan liknande information. 

 
Liknande tekniker, t.ex. webbfyrar eller spårningspixlar, fungerar vanligtvis via användning av små filer, t.ex. en 

GIF eller PNG, som ingår på en sida, i en annons eller i ett e-postmeddelande. En begäran om dessa filer från en 

server avslöjar vissa uppgifter, t.ex. din typ av webbläsare, din IP-adress och annan information. Spårningspixlar 

(kallas ibland webbfyrar) är elektroniska taggar med unika identifierare som är inbäddade på webbplatser, i online-

annonser och/eller i e-postmeddelanden. De är utformade för att tillhandahålla användningsinformation som 

annonsvisningar eller klick, mäta hur populära platserna och förknippad reklam är samt för åtkomst till 

användarcookies. Vi kan dessutom använda sådan teknik för att samla in, analysera och, tillsammans med annan 

spårningsteknik, korrelera vissa uppgifter som är relaterade till de enheter du använder för åtkomst till platserna. 

Dessa uppgifter omfattar exempelvis IP-adresser, webbläsartyp och -version, webbläsarens språk, OS-version, unika 

enhetsidentifierare och annan information om din dator och/eller mobila enhet, i den utsträckning din enhet, ditt OS 

eller din konfiguration eller dina alternativ gör dessa uppgifter tillgängliga. I vissa fall kan sådan teknik användas för 

att identifiera din enhet eller webbläsare via en process som skapar ett ”digitalt fingeravtryck”. 

 
Annan spårningsteknik omfattar även lokalt delade objekt (kallas även ”Flash-cookies”), HTML-cookies eller 

annan spårningsprogramvara som lagrar data i din enhet å tredje parters vägnar. Dessa filer kan installeras via din 

webbläsare eller annan programvara i din dator som används av din webbläsare. Filerna kan installeras av oss eller 

en tredje part. Det kan hända att användare som vill styra lagringen av data via sådan programvara måste ändra sina 

inställningar i själva programvaran, via en webbläsare eller via specialiserade tilläggs- eller plugin-program. 

 
Vad är skillnaden mellan sessionscookies och permanenta cookies? 

 
Alla cookies har en begränsad lagringstid. Cookies klassificeras normalt som antingen ”sessionscookies” eller 

”permanenta cookies” beroende på hur länge de kommer att lagras. Sessionscookies ligger kvar i din webbläsare 

medan du är inloggad på en viss webbplats och utgår eller raderas normalt från din enhet när du lämnar webbplatsen 

eller en kort tid därefter, när du stänger webbläsaren eller när du raderar dem på egen hand. Permanenta cookies ligger 

kvar i din enhet under längre, ibland på obestämd, tid eller tills du raderar dem. 

 
Kan dessa tekniker påverka min integritet? 

 
Information från cookies och liknande tekniker kan användas för att samla in uppgifter om dina aktiviteter över 

tid och olika webbplatser. Informationen kan exempelvis sammanställas och användas för att fastställa 

beteendemönster på webbplatsen eller bara för att spara dina inställningar. I vissa fall kan vi använda cookies och 

liknande tekniker för att koppla information om din webbläsning, visning eller annan användning till en enda 

enhet, webbläsare och andra personuppgifter vi har om dig. Du kan ta reda på mer om hur cookies och annan 

spårnings- och statistikteknik vanligtvis används och hur de kan påverka din integritet genom att gå till 

www.allaboutcookies.org och läsa vår integritetspolicy. 
 
 

https://www.howmet.com/privacy/
http://www.allaboutcookies.org/
https://www.howmet.com/privacy/


 

 

Vilka cookies/tekniker använder vi och hur använder/delar vi dem? 

 
Vi använder cookies och liknande tekniker av flera viktiga skäl. Först och främst använder vi cookies för 

väsentliga eller funktionella ändamål, vilket innebär att de ger tillgång till olika funktioner på platserna. Vissa 

andra cookies för statistik eller prestanda och liknande teknik spårar hur platserna används eller fungerar och hur 

användare samverkar med platserna.  

 
Observera att de cookies och tekniker vi använder kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi kan 

använda externa statistikleverantörer som Google Analytics för att förbättra vår webbplatsstatistik. Använd 

webbläsarens inställningar för att se en lista med de cookies som för tillfället används på våra platser. Du kan 

kontakta oss via uppgifterna nedan om du har frågor om någon specifik cookie eller annan teknik. 

 
Vi använder i allmänhet följande typer av cookies och liknande tekniker på våra platser: 

 
Väsentliga och funktionella cookies/tekniker 

 
Våra platser använder vanligtvis vissa cookies, webbfyrar och spårningsteknik som möjliggöra olika typer av 

åtgärder på webbsidan. Våra webbläsarbaserade platser begär exempelvis installation av väsentliga cookies för att 

upprätthålla en aktiv session eller hålla dig inloggad på ditt konto. Våra webbläsarbaserade platser kan på liknande 

sätt begära installation av en cookie för olika funktioner, t.ex. om du vill att din webbläsare ska komma ihåg ditt 

användarnamn eller lösenord eller förbli inloggad efter att en session har avslutats. Observera att om din webbläsare 

inte godkänner cookies eller om du inte ger ditt samtycke till att sådana cookies används kan det hända att dessa 

funktioner inte fungerar korrekt eller att din upplevelse försämras. 

 
Statistikcookies/-tekniker 

 
Våra platser använder cookies, webbfyrar och spårningsteknik för att förstå hur användare navigerar på våra 

webbplatser och identifiera innehåll som visas av användare. Den första gången du kommer till vår webbplats kan 

våra platser exempelvis installera flera sessionscookies som registrerar hur länge du stannar kvar på varje sida. Våra 

platser kan också installera permanenta cookies som hjälper oss att spåra antalet återvändande besökare och förstå 

hur användare når våra platser. Dessa cookies, webbfyrar och spårningstekniker används i allmänhet för att förbättra 

våra platsers prestanda och för att ta reda på hur användare anländer på och samverkar med funktionerna på våra 

eller andra platser. 

 
Dessa cookies och tekniker kan tillhandahållas eller styras av oss eller våra betrodda externa tjänsteleverantörer. 

Vi samarbetar exempelvis för närvarande med vissa statistikleverantörer (t.ex. Google) för att analysera 

användningen av våra platser. Denna information kan analyseras i sammanställd form av våra externa 

tjänsteleverantörer eller länkas av oss till andra uppgifter vi har om dig. 

 
Reklam- och målinriktningsrelaterade cookies/tekniker 

 
Våra platser använder dessutom cookies, webbfyrar och spårningsteknik för att förstå, skräddarsy och leverera 

innehåll och annonser via våra platser. Vi kan exempelvis använda tredje parter som nätverksannonsörer och 

annonscentraler för att lägga ut annonser över internet och använda externa leverantörer av statistiktjänster för att 

utvärdera och förse oss och/eller tredje parter med information om användning av dessa annonser på externa 

webbplatser och visning av annonser och vårt innehåll. De uppgifter som samlas in av dem omfattar information 

om dina besök på våra platser, t.ex. de sidor du har visat. Dessa spårningstekniker från tredje part kan informera, 

optimera och lägga ut annonser baserat på din användning av platserna och eventuella demografiska uppgifter som 

samlas in via din användning av platserna. Dessa tekniker kan t.ex. vanligtvis (a) ge insikter om det du föredrar 

och ditt beteende så att vi kan leverera mer relevanta annonser och tjänster till dig, (b) förhindra att du ser samma 

annonser för många gånger och (c) hjälpa oss att förstå hur effektiva de annonser som har levererats till dig är.



 

 

 

Denna insamling av information och målinriktning av annonser utförs på våra platser såväl som externa 

webbplatser som deltar i reklamnätverket, t.ex. webbplatser som visar annonser som levereras av 

reklamnätverket. Vi kan dessutom dela information om din användning av våra platser med våra reklam- och 

statistikpartner och vi kan sammankoppla uppgifter från dessa tekniker med annan information vi har om dig 

(t.ex. om du är en gäst hos oss eller om du har ett konto). Denna process hjälper oss även att spåra 

effektiviteten i vår marknadsföring och att ta reda på mer om vilka produkter och tjänster våra gäster och 

kunder är intresserade av. Vi och externa leverantörer använder tillsammans tekniker från tredje part för att 

rapportera om hur dina annonsvisningar, din användning av reklamplatser och din interaktion med dessa 

annonsvisningar och/eller reklamplatser är relaterade till besök på våra platser. Läs vår integritetspolicy om du 

behöver mer information. 
 

Hur kan jag radera cookies eller ta tillbaka mitt samtycke? 

 
Du kan styra cookies, webbfyrar och spårningsteknik eller ta tillbaka ditt samtycke till uppgiftsinsamling på flera 

sätt. Först och främst ger många webbläsare dig möjlighet att ändra inställningarna så att webbläsaren antingen 

tillåter eller blockerar installation av cookies. Du kan radera alla cookies som lagras av din webbläsare med hjälp av 

webbläsarens integritetsrelaterade alternativ. 

 
Tredje parter kan erbjuda dig att välja mellan att få dina uppgifter insamlade för det ändamålet eller ej. Du kan 

ta reda på mer om eller avregistrera dig från Googles statistik- och marknadsföringsplatser genom att gå till 

http://www.google.com/analytics/tos.html användningsvillkoren för Google Analytics, Googles integritetspolicy 

eller avregistrering från Google Analytics.Om du vill ta reda på mer om hur du avregistrerar dig från Googles 

användning av cookies kan du gå till Google Ad Settings här. 
 

Om du vill vidta åtgärder för att avregistrera dig från spårning av vissa online-annonsörer kan du gå till Digital 

Advertising Alliance-sidan för avregistrering på http://www.aboutads.info/choices eller till Network 

Advertising Initiative på www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp eller, om du är bosatt i EU, på 

http://www.youronlinechoices.eu. Ytterligare information hur man styr cookies eller andra alternativ online finns 

på https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 
 

Observera att de flesta moderna webbläsarna har en ”spåra inte”-funktion som kan hjälpa till att skydda din 

integritet. För våra platser hanteras detta av det system för samtycke till cookies som vi använder. 

 
Uppdateringar av denna policy 

 
Vi kan uppdatera denna cookiepolicy då och då. Vi kommer att publicera den senaste versionen av denna 

cookiepolicy och det datum den träder i kraft på våra platser. Din fortsätta användning av platserna innebär att 

du samtycker till villkoren i denna cookiepolicy. 

https://www.howmet.com/privacy/
http://www.google.com/analytics/tos.html
https://policies.google.com/privacy
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out
https://adssettings.google.com/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

