
 
 
 

Personuppgiftpolicy - Tillägg Cookies 

På Sveriges Farmaceuter har vi valt att i förväg bocka för rutan för ”nödvändiga cookies”, ”statistik” 

och ”marknadsföring” i cookiebannern på vår hemsida. Som rättslig grund hänvisar vi till berättigat 

intresse, vilket tydliggörs nedan. 

Syfte 

1. Nödvändiga cookies 

När en person besöker vår hemsida måste nödvändiga cookies användas, eftersom det annars inte 

går att navigera sig vidare på sidan. Nödvändiga cookies behövs även för att våra 

förbundsmedlemmar ska kunna logga in på ”Min Sida”. 

2. Statistik 

För att vi ska ha möjlighet att analysera antalet besökare på vår hemsida, samt vilka sidor som besöks 

mest frekvent, har vi valt att ha rutan ”statistik” ikryssad från start. Anledningen till att vi vill kunna 

följa besöksantalet är att få inblick i vilka sidor som kräver mest arbete och uppdateringar, för att 

kunna erbjuda besökarna relevant information. 

Vi har gjort bedömningen att om rutan för ”statistik” inte är ikryssad från start, så är sannolikheten 

låg att besökare självmant kommer att kryssa i den. Inte för att de ej vill bidra med statistik, utan för 

att man som webbesökare oftast klickar i det snabbaste alternativet för att komma vidare in på 

webbsidan. Därmed skulle vi som ägare av hemsidan gå miste om värdefull information om antal 

besökare – och i förlängningen inte kunna säkerställa att vi har en hemsida som uppfyller besökarnas 

behov. 

3. Marknadsföring 

Utformningen av vår hemsida är sådan att vårt Facebook-flöde visas och uppdateras i realtid på 

startsidan. Om rutan ”marknadsföring” inte är ikryssad, så kommer inte Facebook-flödet att kunna 

ses av hemsidans besökare, utan symbolen för ”uppladdning pågår” istället syns – vilket inte är fallet 

eftersom flödet inte kan fungera utan dessa cookies. Eftersom en stor del av vår information till 

medlemmar och andra intressenter sker genom våra sociala kanaler, är ett fungerande Facebook-

flöde på vår hemsida viktig för att vi ska kunna nå ut till dem. 

 

Tydlighet gentemot besökare 

Vi har gjort bedömningen att det är tydligt för besökarna att de med enkelhet kan välja att själva 

kryssa bort ”statistik” och ”marknadsföring”, dels för att cookiebannern är utformad på ett mycket 

tydligt sätt, dels för att rutan ”information” inte är förvald – och således sticker rutorna för ”statistik” 

och ”marknadsföring” ut. 

I vår personuppgiftspolicy, som ligger tillgänglig på vår hemsida, har vi tydliggjort att vi använder 

cookies enbart i syfte att få in statistik och för att ge besökarna en smidigare besöksupplevelse. Vi 

har även tydliggjort att man när som helst kan radera cookies, samt ändra sin inställning om vilka 

cookies som tillåts. 
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