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Policy för kakor 

Inledning 

Om kakor 

De flesta webbplatser använder kakor för att förbättra användningen av webbplatsen så att 
webbplatsen "kommer ihåg" dig, antingen under ett besök (med en "sessionskaka") eller för 
upprepade besök (med en "permanent kaka"). 

Kakor utför många olika uppgifter, ger dig t.ex. möjlighet att navigera mellan sidor på ett effektivt 
sätt, lagrar dina inställningar och gör att det går bättre att använda en webbplats. Kakor gör ditt 
arbete på webbplatsen snabbare och enklare. Om en webbplats inte använder kakor tror 

webbplatsen att du är en ny besökare varje gång du går till en ny sida på webbplatsen – t.ex. när 

du anger information för inloggning och går till en annan sida känner webbplatsen inte igen dig och 
kan inte hålla dig inloggad. 

Vissa webbplatser använder även kakor så att de kan utforma sin reklam eller marknadsföring 
baserat på t.ex. var du är och/eller dina webbläsarvanor. 

Kakor kan ställas in av webbplatsen som du besöker (‘första parts kakor’) eller de kan ställas in av 

andra webbplatser som kör innehåll på sidan som du visar (‘tredje parts kakor’). Ta reda på mer. 

Vad är en kaka? 

En kaka är en enkel textfil som lagras på din dator eller mobil av en webbplats server och endast 
den servern kan hämta eller läsa innehållet i den kakan. Varje kaka är unik för din webbläsare. 
Den kommer att innehålla viss anonym information, t.ex. en unik identifierare, webbplatsens namn 
samt vissa siffror och nummer. Detta gör att webbplatsen kan komma ihåg t.ex. dina inställningar 
eller vad som finns i din varukorg. 

Vad du ska göra om du inte vill ha kakor 

Vissa personer anser att det är störande att en webbplats lagrar information på deras dator eller 
mobil, särskilt när denna information lagras och används av tredje part utan att de är informerade. 
Trots att detta generellt sett är ofarligt kanske du t.ex. inte vill se reklam som har anpassats till dina 
intressen. Om du skulle föredra det går det även att blockera vissa eller alla kakor, och även ta 
bort kakor som redan har ställts in. Du ska dock vara medveten om att du då kan förlora viss 
funktion på webbplatsen. 

Hur CNH Industrial använder kakor 

Kakor gör det möjligt att identifiera din enhet eller när du har loggat in. Vi använder kakor som är 
helt nödvändiga för att du ska kunna flytta dig på webbplatsen eller använda vissa grundfunktioner. 
Vi använder kakor för att förbättra webbplatsens funktion, genom att t.ex. lagra dina inställningar. 
Vi använder även kakor för att hjälpa dig förbättra prestanda på vår webbplats så att det går bättre 
att använda den. 

Nedan anger vi mer information om var och en av dessa kategorier av kakor samt de huvudsakliga 
kakor som ställs in av CNH Industrials webbplatser. 

Kakor som är helt 
nödvändiga 

Vissa kakor är helt nödvändiga för att du ska kunna flytta dig på 
webbplatsen och använda dess funktioner. Utan dessa kakor kan vi inte 
bestämma antalet unika användare på webbplatsen eller tillhandahålla 
vissa funktioner, t.ex. automatisk inloggning till CNH Industrials tjänster. 

Helt nödvändiga kakor som ställs in av CNH Industrial 

Kakans namn Syfte 
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ISAWPLB Denna kaka (ISA Web Publishing Load 
Balancing) används när du publicerar flera Web 
Front End Servers i ISA Server/TMG så att 
begäran skickas till samma server 

  

  

  

  

  

Funktionskakor Funktionskakor registrerar information om de val du har gjort och gör det 
möjligt för oss att anpassa webbplatsen för dig. Om du t.ex. ställer in din 
plats på CNH Industrials startsida för att få lokala nyheter och 
väderprognoser använder vi kakor för att spara inställningarna för din 
plats. Funktionskakor kan även vara i form av Flash-kakor, som lagras på 
din Adobe Flash Player, i stället för på din webbläsare. Dessa används 
för att möjliggöra vissa funktioner, t.ex. auto-resume, genom att komma 
ihåg den punkt till vilken du spelade ett program och för att spara 
inställningar, t.ex. din volyminställning. 

Funktionskakor som ställs in av CNH Industrial 

Kakans namn Syfte 

MarketCookie Lagrar aktuell marknad på en webbplats för flera 
marknader. Storbritannien använder t.ex. samma 
webbplats men med vissa skillnader (t.ex. 
valutasymbolen) 

popinTimerEnd Denna kaka används för att spåra hur länge besöket 
pågår för att visa kundenkäten 

popin Denna kaka används för att förhindra att popin visas 
flera gånger under en session 

  

  

Säkerhetskakor Vi använder säkerhetskakor för att verifiera användare, förhindra 
obehörig inloggning och skydda användarens data från obehöriga parter. 
Vi kan t.ex. använda kakor som innehåller digitalt undertecknade och 
krypterade poster för en användare och/eller inloggningstid. 
Kombinationen av dessa två kakor ger oss möjlighet att blockera många 
typer av attacker, t.ex. försök till stöld av innehållet i formulär som du 
fyller i på webbsidor. 

Säkerhetskakor som ställs in av CNH Industrial 

Kakans namn Syfte 
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Prestandakakor Vi använder prestandakakor på CNH Industrial webbplatser för interna 
syften för att hjälpa dig så att det går bättre att använda webbplatsen. 
Information från kakor bidrar till att ge oss förståelse för hur våra 
besökare använder CNH Industrials webbplatser så att vi på ett bättre 
sätt kan presentera innehållet för dig. Med dessa kan vi även testa olika 
designidéer för särskilda sidor, t.ex. CNH Industrials startsida. Generellt 
sett använder vi oss av oberoende mätnings- och forskningsföretag för 
att utföra dessa tjänster för oss och när så är fallet kan dessa kakor 
ställas in av tredje part (kakor från tredje part). 

Prestandakakor som ställs in av CNH Industrial 

Kakans namn Syfte 

Google Analytics Vid olika tillfällen använder vissa av CNH 
Industrials online-tjänster, inklusive appar på 
mobiler, Google Analytics. Detta är en 
analystjänst för webben som tillhandahålls av 
Google, Inc. Google Analytics ställer in en kaka 
för att utvärdera användningen av dessa tjänster 
och sammanställa en rapport för oss 

  

  

  

  

  

Reklam anpassad till 
online-beteende 

CNH Industrials webbplatser, inklusive reklam, är anpassade till 
individuella användare. Vi använder kakor för att bestämma vilken reklam 
som kan vara mest relevant för dig, baserat på vad du går till på 
webbplatsen och din geografiska position, baserat på din IP-adress. I 
tabellen nedan finns länkar för avstängning av reklam från partners. 

Du kan välja om du vill, eller inte vill, låta dessa kakor ställas in med 
inställningar för kakor. Om du vill stänga av kakor från en viss 
organisation, använd länkarna nedan. 

[Exempel: 

Google DoubleClick 

AOL Advertising 

Atlas Solutions (Microsoft Advertising) 

…] 

Kakor för reklam anpassad till online-beteende 

Kakans namn Syfte 
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Kakor från tredje part och inlagrat innehåll 

Kakor från tredje part 

Vi använder oss av ett antal tredjepartsleverantörer som också kan ställa in kakor på deras 
webbplatser som stöd för funktioner på våra webbplatser (t.ex. Flickr, YouTube, Facebook, etc.). 
CNH Industrial styr inte delgivning av dessa kakor. Du ska kontrollera tredje parts webbplatser för 
mer information om dessa. 

Kakor från tredje part identifieras i listan nedan, tillsammans med information om hur du kan 
stänga av dessa. 

Kakor från tredje 
part 

Sidor med detta inlagrade innehåll kan ha kakor från dessa webbplatser. 
När du använder en av knapparna Dela på en CNH Industrial webbplats 
kan en kaka ställas in av den tjänst som du har valt att dela innehållet 
via. CNH Industrial styr inte delgivning av dessa kakor och detta verktyg 
blockerar inte kakor från dessa webbplatser. Du ska kontrollera relevant 
tredje parts webbplats för mer information om dessa. 

Du kan välja om du vill, eller inte vill, låta dessa kakor ställas in med 
inställningar för kakor. Om du vill stänga av kakor från en viss 
organisation, använd länkarna nedan. 

Kakor från tredje part 

Kakans namn Länk - tredje part 

__utma http://www.google.com/analytics/ 

__utmb http://www.google.com/analytics/ 

__utmc http://www.google.com/analytics/ 

__utmz http://www.google.com/analytics/ 

__utmt http://www.google.com/analytics/ 

_ga http://www.google.com/analytics 

_gat http://www.google.com/analytics 

nmfp_evo5_CASECE http://com-casece.netmining.com 

evo5_CASECE http://com-casece.netmining.com 

VISITOR_INFO1_LIVE http://youtube.com 

YSC http://youtube.com 

PREF http://youtube.com 

GEUP http://youtube.com 

__stacxiommap http://www.sharethis.com 

__stamap http://www.sharethis.com 

__stgmap http://www.sharethis.com 

_stid http://www.sharethis.com 

_uset http://www.sharethis.com 

 

Inlagrat innehåll 

Du kommer även att se inlagrade knappar "Dela" på CNH Industrials webbsidor. Dessa möjliggör 
för användare att på ett enkelt sätt dela innehåll med sina bekanta via ett antal populära sociala 
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nätverk. När du klickar på en av dessa knappar kan en kaka ställas in av den tjänst som du har valt 
att dela innehållet via. CNH Industrial styr inte delgivning av dessa kakor. 

Tillkännagivande 

Vi säljer inte informationen som samlats in av våra kakor och vi delger inte informationen till tredje 
part, utom om så krävs enligt lag (t.ex. till myndigheter och polis). 

Om du vill styra vilka kakor som ställs in på din enhet via CNH Industrials webbplats finns det 
anvisningar för detta under Kakor från tredje part. 

Beteendebaserad marknadsföring 

Teknik för beteendebaserad marknadsföring ger användare och reklamköpare en mer värdefull 
och unik upplevelse genom att tillhandahålla reklam och innehåll som är mer relevant för 
användaren. 

Det system vi använder är en typ av "beteendebaserad marknadsföring online", som använder 
kakor för att ta reda på allmän information om de sidor på våra webbplatser som du besöker. Detta 
kan även omfatta IP-adresser för allmän information om land, ort eller region där du är, 
tillsammans med ditt domännamn (t.ex. vilken internetleverantör som du använder). Med denna 
information kan du grupperas tillsammans med andra med liknande intressen och du placeras i ett 
"marknadssegment". Sedan visar vi kanske reklam som vi tror personer i ditt marknadssegment 
finner relevant. Vi tror att detta gör reklam mer intressant och praktisk för dig och bidrar till att öka 
det värde som vi får ut av webbplatsen och från våra reklamköpare och ger oss därför större 
möjlighet att investera i större innehåll som alla våra användare kan dra nytta av. 

Sammanställd information 

Det är viktigt att lägga märke till att vi eller våra tjänsteleverantörer aldrig försöker att identifiera dig 
som individ och vi vet aldrig vem du är eller vilka separata sidor som du har gått till. Vi 
sammanställer relevant information för att skapa marknadssegment med grupper av personer. Vår 
"beteendebaserade marknadsföring online" skiljer sig från andra former av beteendebaserad 
målinriktning genom att vi endast ser på vad du gått till på CNH Industrials webbplats och vi 
använder inte och delar inte data med eller från andra webbplatser. 

1.1 Hantera kakor 

Webbläsarkakor 

Om du inte vill få kakor kan du modifiera din webbläsare så att den meddelar dig när kakor skickas 
till webbläsaren eller du kan helt vägra att ta emot kakor. Du kan även ta bort kakor som redan har 
ställts in. 

Om du vill begränsa eller blockera kakor i webbläsare som ställs in på din enhet kan du göra detta 
med inställningarna i din webbläsare. Funktionen Hjälp i din webbläsare bör ha anvisningar om 
detta. Alternativt kanske du vill gå till www.aboutcookies.org, som har omfattande information om 
att göra detta på ett stort urval av webbläsare på datorer. 

De flesta CNH Industrial webbplatser fungerar utan kakor, men vissa funktioner går förlorade om 
du väljer att avaktivera kakor. Du kan t.ex. inte ställa in väderleken på din valda ort. 

Inställningar för kakor 

Om du inte vill få vissa kategorier av kakor på CNH Industrials webbplats kan du använda följande 
verktyg för att stänga av dem. Vi måste ställa in en kaka så att vi kan komma ihåg vilka alternativ 
du har valt nästa gång du går till webbplatsen från samma webbläsare. För närvarande är det inte 
tekniskt möjligt för oss att låta dig överföra dina inställningar mellan dina webbläsare och enheter 
och därför måste du ändra dessa inställningar från varje webbläsare som du använder. 

Du ska också vara medveten om att vi respekterar de beslut du fattar, men att det finns en risk för 
att inte alla kakor uppfångas. Om detta är ett problem skulle vi rekommendera att du ändrar dina 
inställningar för kakor i webbläsaren. Hjälpfunktionen i webbläsaren ger anvisningar. 


