
 

COOKIE NOTICE 
 

COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER 

Vi på Brite AB, org. nr 559116-1632, (”Brite”) använder cookies och liknande tekniker (gemensamt 

kallade ”cookies”) på vår webbplats samt i vår klient. 

 

Vi använder cookies för att automatisera ifyllnad av din personliga information i formulär som 

behövs för att påbörja en transaktion samt att underlätta i betningsflödet. Detta gör att du kan spara 

din kontaktinformation som namn, adress, födelsedatum och personnummer hos Brite.  

 

Vi använder cookies för att samla ovan nämnd information från Brites servrar när du använder våra 

tjänster från samma enhet. Vi automatiserar sedan ifyllningen av din information till formulär när du 

använder Brites tjänster. Med ditt samtycke sparar vi en access token som ger oss tillgång till din 

kontoinformation under 90 dagar. 

 

Nedan förklarar vi närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. I 

slutet av denna notice finns en fullständig förteckning över alla cookies som används på vår 

webbplats och klient. 

 

Läs gärna vårt integritetsmeddelande för mer information om vår behandling av dina 

personuppgifter. 

 

VAD ÄR COOKIES? 

En cookie är en liten textfil med information som lagras i din dator, mobil, surfplatta eller på annan 

teknisk enhet när du till exempel besöker en webbplats eller använder en mobilapplikation. Vissa 

cookies är nödvändiga för att webbplatsen eller applikationen ska fungera effektivt, medan andra 

används för att förbättra din upplevelse eller för att skapa en översikt av din aktivitet. 

 

Cookies lagras på din enhet olika länge beroende på den specifika cookiens funktion och syfte. En 

cookie som endast används för att webbplatsen ska fungera korrekt raderas efter ditt besök (en 

sessionscookie), medan de cookies som används för att känna igen dig och komma ihåg dina 

preferenser inför ditt nästa besök kommer att lagras i din enhet under en längre tid (en varaktig 

cookie).  

 

Vidare kan en cookie placeras av oss, som första part, eller av en annan aktör, en tredje part, på 

uppdrag av oss (en tredjepartscookie). Det är dock alltid vi som kontrollerar vilka cookies som 

används på vår webbplats. 

  

http://assets.britepaymentgroup.com/terms/se/sv/Privacy_Policy.pdf
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VILKA TYPER AV COOKIES ANVÄNDER SIG BRITE AV? 

Vi använder cookies för att skapa en så bra och anpassad användarupplevelse som möjligt. Vi 

använder oss av ”browser local storage cookies” och kategoriserar våra cookies och deras 

användning enligt följande: 

 

• Nödvändiga cookies 

• Statistikcookies 

• Marknadsföringscookies  

• Preferenscookies 

 Kom ihåg mig 

 

SAMTYCKESHANTERING 

Det finns flera sätt att hantera dina samtycken för användningen av cookies: 

● När du besöker vår webbsida ges du en möjlighet att göra dina val av cookies. 

● Du kan ändra inställningarna för användning och omfattning av cookies i din webbläsare eller 

enhet. Gå till dina webbläsarinställningar eller enhetsinställningar för att lära dig mer om att 

justera inställningar för cookies. Ofta kan du välja att blockera alla cookies, att endast acceptera 

förstapartscookies (cookies placerade av webbplatsen du besöker) eller att alltid radera cookies 

när du stänger din webbläsare. Observera att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar som de 

ska om du blockerar eller tar bort cookies. 

● När du använder Brites klient för en inbetalning ges du möjlighet att samtycka till att använda 

cookies för att bli ihågkommen och få ett snabbare betalflöde vid nästa betalning. Detta 

samtycke kan återkallas vid nästa betalning eller genom att rensa din webbläsare på cookies. 

 

ÄNDRINGAR I VÅRT COOKIE MEDDELANDE 

Vi kan komma att uppdatera denna informationstext genom att publicera ändringar på vår webbplats 

och i vår klient. Om vi behöver ditt samtycke kommer vi att särskilt begära det nästa gång du besöker 

webbplatsen eller använder vår klient. 

 

Datum för senaste ändring: 2021-08-26 

 

KONTAKTA OSS 

Om du har frågor eller vill ha mer information får du gärna kontakta oss på 

support@britepaymentgroup.com. Cookie 

  

mailto:support@britepaymentgroup.com
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COOKIES PÅ BRITES WEBBPLATS SAMT KLIENT 

 

 

Cookie Avsändare Ändamål Uppgifter som 
samlas in 

Typ av cookie Lagringstid 

Kom ihåg 
mig  

Brite För att förbättra 
användarupplevelsen 
för användaren (till 
exempel genom att 
förifylla viss 
inloggningsinformation) 
 

Användares 
bank samt 
Brites 
Customer ID  

Preferens Permanent  

 

 

 

 


