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Cookies 

JPS Administration använder sig av cookies på webbsidan och vid tillhandahållandet av sina 

tjänster. Enligt lag är JPS Administration skyldigt att informera besökare om att JPS 

Administration använder sig av cookies och vad de används till. Vidare måste varje besökare 

samtycka till att cookies används samt ges information om hur denne kan förhindra 

användandet av cookies. Första gången du besöker vår webbplats godkänner du, genom att 

surfa vidare på vår webbplats, att JPS Administration använder sig av cookies. 

JPS Administration använder sig av ett statistikverktyg för att se och mäta trafikinformation 

på sin sajt. JPS Administration ser vilka av sidor som besöks av varje användare och med 

vilken frekvens. Denna information kan behandlas och användas för att förbättra tjänsternas 

utformning. 

JPS Administration använder följande utomstående cookies: 

• Google Analytics – JPS Administration använder en cookie från Google för att förstå 

hur våra besökare använder våra tjänster. Informationen behandlas av Google 

enligt Googles integritetspolicy. Du kan välja vilken information Google 
samlar in om dig och hur den används. 

Dessa cookies används för att tillhandahålla funktioner på vår webbplats och är nödvändiga 

för att säkerställa att webbplatsen, tekniskt och visuellt, fungerar som avsett. 

Dessa cookies samlar inte in någon annan information än din IP-adress. 

Hur väljer man bort cookies? 

Du kan göra inställningar i din webbläsare som gör att du blir informerad om att en webbsida 

innehåller cookies. Du kan även välja om du vill att din webbläsare automatiskt ska neka 

användandet av cookies. Du kan också radera tidigare lagrade cookies i din webbläsare. Se 

din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du själv kan styra över användandet av 

cookies. 

Du som användare är införstådd med och accepterar att tjänsternas funktionalitet, kvalitet och 

tillgänglighet kan försämras eller hindras om du inte godkänner användningen av cookies. 

JPS Administration 

https://jpsadministration.se/ 
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