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På vår hemsida, med ditt samtycke när det krävs, kan vi (eller våra partners) använda olika typer av
cookies och annan teknik för att känna igen din webbläsare så länge cookien är giltig.
Webbsidans administratör hittar ni i Sekretesspolicyn.
Läs policyn noga innan du använder webbplatsen för att förstå hur vi använder cookies och hur du
hanterar dem.
1.

Vad är en “cookie”?

En cookie är en liten fil som vår webbsida ber din webbläsare lagra på din enhet (dator, smartphone,
platta, osv), när du besöker denna webbsida.
Med hjälp av cookien kan vår webbserver visa webbsidor anpassade för dig så att din upplevelse när
du besöker vår webbsida blir mer personlig. Som angivet i denna policy använder vi också cookies
från tredje part, vilket innebär cookies från en annan domän än denna webbsidas domän, för reklam
och marknadsföringssyften. Vissa cookies är viktiga för webbplatsens funktionalitet och aktiveras
automatiskt när den besöks av användare. Vissa cookies behövs för att vi ska kunna förse
användarna med tjänster och funktioner som bäst passar deras behov, och kunna skräddarsy dessa
för att säkerställa att webbplatsen fungerar snabbt och säkert.
2.

Hur får du informationen?

Första gången du besöker vår webbsida får du information om att vi använder cookies genom
bannern “Vi värnar om din integritet”. Denna banner informerar om vilka typer av cookies som
används på vår webbsida. Enskilda cookies beskrivs under punkt 4 nedan.
För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbsida, vänligen se vår
Sekretesspolicy.
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3.

Gör dina val angående cookies

Du kommer åt vår cookie manager för att hantera dina inställningar för cookies för respektive kategori
(förutom nödvändiga cookies , som inte kan blockeras) genom att klicka på ”Inställningar för Cookies”
i sidfoten.
I det här avsnittet informerar vi om de cookies som används på vår webbplats. Om du inte samtycker
till inställningen av enskilda cookies kan du inaktivera respektive cookie genom att klicka på dess länk.
Om det inte finns några direktlänkar för inaktivering av vissa cookies kan du begränsa användningen
av cookies i webbläsarinställningarna.
4.

Vilka typer av cookies använder webbplatsen och i vilket syfte?

Vi kan använda följande typer av cookies på webbplatsen:
-

Nödvändiga cookies

-

Marknadsföringscookies

-

Sociala medier-cookies

-

Prestanda-cookies

Sessions-cookies är temporära cookies som lagras i webbläsarens cookie-fil tills webbläsarens session
avslutas.
Beständiga cookies finns kvar i webbläsarens cookie-fil under längre tidsperiod. Tidsperioden beror på
vilka inställningar som gjorts i webbläsaren. Med beständiga cookies skickas information till en
webbserver varje gång någon besöker webbplatsen.
(i)

Nödvändiga cookies gör det möjligt för våra användare att navigera på webbplatsen och
använda funktioner. Dessa cookies kan inte stängas av i våra system. Utan dessa cookies
kommer det inte gå att logga in, exempelvis.

Nödvändiga cookies används för att:
•
•
•
•
•

Säkerställa att webbsidan fungerar och att funktionerna körs korrekt.
Lagra information om ett formulär du eventuellt fyllt i på vår hemsida, eller om produkter, tjänster
eller information du har besökt på vår webbsida.
Ge dig åtkomst till dina personliga sidor på vår webbsida
Anpassa webbsidans utseende efter dina önskemål (språk, format osv)
Implementera säkerhetsåtgärder när du loggar in

Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar eller aviserar dig om dessa cookies, men du kan
få problem att komma åt webbsidan eller tjänsterna.
Vänligen se beskrivningen av nödvändiga cookies som används på vår webbsida här:
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Cookies

Amazon
Webbtjänster

Drupal
PSA GDPR
samtycke
(ii)

Syfte(n)
Dessa cookies gör det möjligt för oss att fördela
servertrafiken för att göra användarens upplevelse så
smidig som möjligt. Lastbalansering används för att
avgöra vilken server som har bäst tillgänglighet.
Informationen som genererats kan inte identifiera dig
som person.
Den här cookien identifierar användaren och gör det
möjligt för användaren att logga in via single sign-on
med användar-id och lösenord från PSA-gruppen.
Dessa cookies registrerar givet samtycke så att
användarvalen lagras för varje session.

Bevarandegrad

Beständig

Beständig
Beständig

Prestanda- och spårningscookies samlar in information om hur användare använder
webbplatsen (publikmätning) och användarens internetaktiviteter. De hjälper oss att förbättra
webbplatsens funktionalitet, se vilka områden våra kunder finner mest intressanta och lära
oss mer om hur effektiva våra reklamkampanjer är. Allt detta hjälper oss att erbjuda våra
användare de tjänster och funktioner som bäst tillgodoser deras behov.

Prestanda- och spårningscookies används för att:
•
•
•

Skapa statistik om hur webbplatsen används,
se hur effektiva våra reklamkampanjer är, och
granska ej personrelaterade användarbeteenden och därigenom förbättra webbplatsen.

Vissa prestandacookies tillhandahålls av auktoriserade tredje parter, men dessa får inte användas i
några andra syften än nämnda i denna policy.
Prestanda- och spårningscookies kräver ditt förhandssamtycke. Om du inte tillåter dessa cookies, ska
det inte påverka användandet av vår webbsida.
Vänligen se beskrivningen av prestanda- och spårningscookies som används på vår webbsida här:

Cookies

[m] Insights
Pixel

Adobe
Analytics

Syfte(n)
Tjänster som tillhandahålls: Inblick,
Analyser, Konsument- och Mediaplanering
Insamlad data gör det möjligt för
återförsäljaren/kunden att få reda på mer
om sina kunders egenskaper. Denna data
kan användas för att bygga retargetingsegment eller för att skapa små
referensgrupper som modeller
För sin löpande optimering av sin
marknadskommunikation använder Opel
analysprogrammet “Adobe Analytics” och
“Google Analytics” från Adobe Inc /
Google. Det möjliggör spårning av
webbeteenden i fråga om tid, geografisk

Bevarand
egrad

Cookie-blockering

Session
cookies

https://www.groupm.c
om/mplatformprivacy-notice

Session
cookies

https://www.adobe.co
m/privacy/optout.html
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Adobe
Dynamic Tag
Management

Amazon
Product Ads

Bing Ads
Universal
Event Tracking
(UET)

Google
Analytics

Google Tag
Manager

LinkedIn
Insight

LiveAgent

LivePerson

Matomo (Piwik
Analytics)

plats och användning av webbplatsen.
Informationen samlas in via pixeltaggar
och/eller cookies. Den information som
samlas in via pixeltaggar och/eller cookies
är anonym och kommer inte att kopplas till
personuppgifter.
Ett tag management system som hanterar
och uppdaterar taggar och kodavsnitt på
våra webbsidor och mobilapplikationer.
Amazon är en DSP (demand-side platform)
som hanteras av GroupM Trading Desk.
Amazon får ingen personlig data. Lägg
bara in konverteringspixel för att räkna
konverteringar. Möjlighet att implementera
retargeting pixlar. Amazon lägger in
cookies för Opelanvändarna för att välja
de bästa annonserna i deras navigering på
Opels webbsida, och räknar konverteringar
i statistiskt syfte
Dessa cookies mäter klick och
handlingar/konverteringar på denna
webbsida för att optimera
reklamkampanjer. Dessa online
marknadsförings- och spårningscookies
visar relevanta annonser baserade på vad
du har tittat på, vad du har klickat på och
vilka webbsidor du har besökt.
Dessa cookies används av Google
Analytics för att mäta vår webbplats
prestanda. Den identifierar besökare på
webbsidan och sparar information som
sessionslängd, besökta sidor. Ingen
information om användaridentitet är känd
eller sparas.
Ett tag management system som hanterar
och uppdaterar taggar och kodavsnitt på
våra webbsidor och mobilapplikationer.
Sociala yrkesnätverk, tjänster för lösningar
inom rekrytering, utbildning, försäljning och
marknadsföring. Linkedin samlar in IPadresser och kontrollerar om en besökare
på webbsidan är Linkedin-medlem
Dessa cookies är förknippade med teknik
från LiveAgent, som erbjuder chattfunktion
och kundsupport.
Dessa cookies är förknippade med
mjukvaran, LivePerson. Den övervakar
pågående aktiv (eller senaste) sessionen
och identifierar besökare vid
återkommande besök.
När du besöker vår sida sparar vi:
webbsidan du besökte oss från, vilka delar
av vår sida du besöker, datum och
varaktighet för besöket, din anonyma IPadress, information om den enhet

Session
cookies

https://www.adobe.co
m/privacy/optout.html

Session
cookies

https://services.amazo
n.com/privacypolicy.html

Session
cookies

https://privacy.microso
ft.com/enus/privacystatement

Beständig

https://tools.google.co
m/dlpage/gaoptout/

Session
cookies

https://www.google.co
m/policies/privacy/

Session
cookies

https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-policy

Session
cookies

https://www.liveagent.
com/privacy-policy/

Session
cookies

https://www.liveperson
.com/policies/privacy/

Session
cookies

https://piwikpro.de/opt
-out
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(enhetstyp, operativsystem,
skärmupplösning, språk, landet du befinner
dig i och vilken webbläsare du använder)
du använde under ditt besök, och mer. Vi
behandlar användaruppgifterna i Matomo
Analytics för statistiska ändamål, för att
förbättra vår webbsida och för att
upptäcka och förhindra eventuellt
missbruk.

(iii)

Med hjälp av marknadsförings- och Sociala Medier-cookies, inklusive
återannonserings och sociala medier-cookies, kan vi göra erbjudanden mer
intressanta för våra användare. Återannonseringscookies lagras på användarens
enhet under webbläsarsessioner. De möjliggör reklam för produkter på partners och
sociala mediers webbplatser för användare som har visat intresse för våra produkter.
Visningen av dessa annonser är helt anonym och baseras på cookieteknik.

Marknadsföringscookies används för att:
•
•
•

skicka annonser som är anpassade till din profil
dela vår webbsidas innehåll med andra personer
dela din uppfattning eller åsikt om vår webbsidas innehåll med andra personer

Om du inte tillåter dessa cookies, ska du inte få vår riktade reklam för olika webbsidor och du kanske
inte kommer kunna interagera med sociala nätverk och andra partners webbsidor.
Vänligen se beskrivningen av marknadsförings- och sociala medier-cookies som används på vår
webbsida här:

Cookies

AppNexus

Bing Microsoft
Advertising

Syfte(n)
AppNexus är den mest avancerade
plattformen för att köpa
onlinemarknadsföring i realtid. AppNexus
erbjuder en egen port till de främsta
annonsutbytena och aggregat för
annonsinventarier, och
datormolnskapaciteten för oöverträffad
skalbarhet. AppNexus lägger in cookies för
Opelanvändarna för att välja de bästa
annonserna i användarnas navigering på
Opels webbsida, och räknar konverteringar
i statistiskt syfte
Dessa cookies används av Microsoft
Advertising för att anonymt identifiera
användarsessioner för att hjälpa oss mäta
effektiviteten på våra reklamkampanjer

Bevarand
egrad

Cookie-blockering

Session
cookies

https://www.appnexus.
com/en/company/platf
orm-privacy-policyde1#choices

Beständig

https://about.ads.micr
osoft.com/enus/resources/policies/p
ersonalized-ads
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DoubleClick

DoubleClick
Floodlight

Facebook
Pixel

Google Ads

IgnitionOne

Netmining

DoubleClick erbjuder digital
marknadsföringsteknik och tjänster.
DoubleClick erbjuder expertis inom
annonsvisning, media, video, sökning och
affiliatemarknadsföring för att hjälpa sina
kunder utnyttja digitala medier till max
DoubleClick erbjuder digital
marknadsföringsteknik och tjänster.
DoubleClick erbjuder expertis inom
annonsvisning, media, video, sökning och
affiliatemarknadsföring för att hjälpa sina
kunder utnyttja digitala medier till max
Cookies gör det möjligt för Facebook att
erbjuda dig Facebook-produkter och att
förstå informationen vi får om dig, inklusive
information om din användning av andra
webbsidor och applikationer, oavsett om
du är registrerad eller inloggad, eller inte.
Dessa cookies lagrar information om de
sidor på vår webbsida som du har besökt,
och om de reklamkampanjer du har tittat
på eller klickat på.
Google Ads är Googles
annonseringssystem där annonsörer lägger
bud på vissa nyckelord så att deras
klickbara annonser dyker upp i Googles
sökresultat. Eftersom annonsörerna betalar
för klicken, innebär det att Google tjänar
pengar på sökningar.
Cookies för annonsspårning spårar
kampanjer du visat intresse för och visar
relevanta annonser baserat på vad du har
tittat på och klickat på, samt sidor på vår
webbsida som du har besökt
IgnitionOne Customer Intelligence gör det
möjligt för företagens
marknadsavdelningar att identifiera,
värdera och engagera sina kunder.
IgnitionOne Customer Intelligence erbjuder
en plattform för att utnyttja kunddata från
olika system för att driva effektiv
omnichannel-targeting och personalisering.
Netmining erbjuder lösningar inom display
targeting, däribland vanlig
målgruppstargeting, remarketing och
video, som utnyttjar kundens beteende i
realtid för att förbättra träffsäkerheten.
Med en publikprofileringsmotor som förstår
den unika användarens intressen och
köptendenser, hjälper Netmining företag
att leverera relevant och personlig onlinemarknadsföring genom hela kundens
livscykel.

Session
cookies

https://www.google.co
m/policies/privacy/

Session
cookies

https://www.google.co
m/policies/privacy/

Session
cookies

https://www.facebook.
com/policies/cookies/

Session
cookies

https://www.google.co
m/policies/privacy/

Session
cookies

https://oo.netmng.com
/optout.php

Session
cookies

https://optout.netmng.
com/optout.php
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Twitter
Conversion
Tracking

WyWy

Xaxis

5.

Twitter tag ger information om sidor på vår
webbsida som du har besökt, och
information om de reklamkampanjer du
har tittat på eller klickat på.
I syfte att generera resultat, genom TV
Squared-portalen, beträffande en eller fler
kampanjer som gör det möjligt för Opel
(och deras reklambyråer) att mäta och
optimera resultaten från Opels TV-reklam,
samt att sammanställa och skapa
anonymitet i datan.
Dessa cookies används i
marknadsföringssyften och sparar
information som unika serienummer,
skapande av tidsmärkning, cookieversion.

Session
cookies

https://privacy.microso
ft.com/enus/privacystatement

Session
cookies

https://tvsquared.com/
privacy-policy/

Beständig

https://www.xaxis.com
/opt-out/

Ändringar i cookiepolicyn

Alla framtida ändringar av vår cookiepolicy kommer att publiceras på den här webbplatsen. Var
uppmärksam på ändringar av sekretesspolicyn när du besöker webbplatsen. Vi kommer informera dig
om viktiga ändringar, och be om ditt samtycke, när det krävs.
6.

Kontakt

Webbsidans administratör hittar ni i Sekretesspolicyn.
Version: Oktober 2019
Se vår juridiska information för utförlig företagsinformation.

