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POLICY FÖR COOKIES. 

www.hejkanarieoarna.com 

   (AV 12-21) 

 

1. INNEHÅLL OCH ÖVERENSSTÄMMELSE 

I enlighet med artikel 22.2 i lagen 34/2002, av den 11 juli om tjänster från 
informationsföretaget, använder PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A. som 
innehavare av denna webbplatsdomän, anordningar för lagring och återställning av data 
i användarnas enheter. Det sker via cookies som ger oss möjlighet att komma ihåg val för 
senare besök samt erbjuda en bättre upplevelse online. Dessa cookies kommer aldrig 
behandla personuppgifter eller äventyra din integritet. 
 
Användarens godkännande av personuppgiftsbehandling sker via ett pop-up-fönster som 
är synligt tills rutan för godkännande har markerats. 
 
 
2. – VAD ÄR COOKIES 

Cookies är små datablock som skickas från webbplatser och som lagras i din webbläsare 
för att därefter kunna läsas och uppdateras av dessa webbläsare och har en viktig roll för 
en webbplats funktion, och för att känna till en användares surfvanor och på så sätt kunna 
erbjuda den en bättre tjänst. 
 
Tack vare cookies kan en webbplats känna igen användarens dator för att följa sökningen 
på flera olika sidor på webbplatsen samt identifiera användare som återvänder till 
webbplatsen 
 
3. – MED VILKA DELAR VI COOKIES? 

Vi kan dela data från cookies för personlig anpassning och/eller marknadsföring med tredje 
part såsom samarbetspartner inom turistnäringen på Kanarieöarna. 

 
4. – TYPER AV COOKIES SOM VI ANVÄNDER 

Webbplatsen använder egna cookies och/eller från tredje part, alltid anonymt, för att 
förbättra dess tjänster och via analyser av användarens surfvanor. 
 

• Egna cookies är de som skickas till användarens enhet från vår egen webbplats. 

• Cookies från tredje part är de som skickas till din dator eller enhet från en domän 
eller webbplats som vi inte sköter, utan som sköts av en samarbetspartner. 

 
Beroende på den tidsperiod som de förblir aktiva använder webbplatsen sessions- eller 
beständiga cookies: 
 

• Sessionscookies är en typ av cookie utformad för att samla in och lagra data när 
du går till vår webbplats och förblir i din webbläsares cookiesfil tills du lämnar sidan. 

• Beständiga cookies är en typ av cookies i vilka data förblir lagrade i enheten och 
kan kommas åt och behandlas under en bestämd tidsperiod. 

 
Beroende på dess syfte, använder webbplatsen följande typer av cookies:  

http://www.hejkanarieoarna.com/


 

 
Version 1.1 (20/05/2021) Policy för cookies www.hejkanarieoarna.com 

 

• Analyscookies: De används för att analysera användningen av resurser och 
innehåll på webbplatsen i syfte att förbättra det vi erbjuder. Med dessa, som vi 
eller tredje part behandlar, kan vi kvantifiera antalet användare och därmed 
utföra mätningar och statistiska analyser av användarnas användning av de 
tjänster och/eller produkter som erbjuds. För det analyserar vi navigeringen på 
vår webbplats i syfte att förbättra vårt produkt- eller tjänsteerbjudande. 
 

• Tekniska cookies: De krävs för att denna webbplats ska fungera korrekt och 
du ska kunna använda den normalt. De hjälper oss att göra vår webbplats 
användbar genom att aktivera grundläggande funktioner. Webbplatsen fungerar 
inte korrekt utan dessa cookies, och därför måste man be om samtycke till att 
de används då de inte kan inaktiveras.  
 

• Marknadsföringscookies: De används för att analysera dina surfvanor för att 
kunna visa dig reklam anpassad efter dina intressen. Med dessa, som vi eller 
tredje part behandlar, kan vi analysera dina surfvanor på internet för att kunna 
visa dig reklam utefter din navigeringsprofil 
 

• Personliga cookies: Utan dem kan vi inte erbjuda innehåll utefter dina 

reseintressen. Med dessa kan vi bland annat registrera information, analysera 
din navigering på vår sida i syfte att anpassa hur sidan agerar, dessa aspekter 
samt erbjuda personligt anpassat innehåll enligt dina val och surfvanor.  
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BESKRIVNING NAMN PÅ COOKIE SYFTE HANTERING VARAKTIGHET 

Hanterar laddningen av dynamiska block dmp-get-blocks Teknik Egen (.holaislascanarias.com) Session (-) 

Identifierar användarens session i applikationen.  SSESSID Teknik Egen (.holaislascanarias.com) Session (-) 

version av cookies-samtycke cookie-agreed-version Teknik Egen (.holaislascanarias.com) Beständig (100 dagar) 

Indikerar om cookies har konfigurerats av användaren cookie-agreed Teknik Egen (.holaislascanarias.com) Beständig (100 dagar) 

Sparar cookiessamtycket enligt kategorier  cookie-agreed-categories Teknik Egen (.holaislascanarias.com) Beständig (100 dagar) 

Sparar användarens val av favoritinnehåll fav_stories Teknik Egen (holaislascanarias.com) Session (-) 

Sparar sökinställningar som väljs när man använder 
planeringsformuläret 

planner-selection Teknik Egen (.holaislascanarias.com) Session (-) 

Sparar steget när man befinner sig planeringsformuläret planner-step Teknik Egen (.holaislascanarias.com) Session (-) 

Cookie från Microsoft för att spara information om användarens 
besök 

MUID Marknadsföring/analys Tredje part (.bing.com) Beständig (365 dagar) 

Används i dessa syften för att visa annonser från Google på platser 
som inte tillhör Google 

IDE Marknadsföring Tredje part (.doubleclick.net) ( ) 

Kampanj till vilken användaren associeras för att personanpassa 
information i dynamiska block 

dmp-campaign-name 
Personlig 
anpassning/marknadsföring 

Egen (.holaislascanarias.com) Beständig (5 min) 

Användarens surfhistorik på webbplatsen för att erhålla valen hic_term_custom_nav 
Personlig 
anpassning/marknadsföring 

Egen (.holaislascanarias.com) Session (-) 

Personanpassar informationen i de dynamiska blocken enligt 
navigeringsval 

dmp-campaign-personalize 
Personlig 
anpassning/marknadsföring 

Egen (.holaislascanarias.com) Session (-) 

Utgångstiden för en kampanjcookie. När den går ut begärs den av 
hanteringssystemet om den aktuella har ändrats 

dmp-campaign-expiration 
Personlig 
anpassning/marknadsföring 

Egen (.holaislascanarias.com) Beständig (5 min) 

Syftet med denna cookie är att lagra information om användarens 
navigeringsval. 

NID 
Personlig 
anpassning/marknadsföring 

Tredje part (.google.com) Beständig (180 dagar) 
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Syftet med denna cookie är att lagra information om användarens 
navigeringsval. 

NID 
Personlig 
anpassning/marknadsföring 

Tredje part (.google.es) Beständig (181 dagar) 

Innehåller ett unikt värde som genereras slumpmässigt och som 
gör det möjligt för plattformen att skilja mellan webbläsare och 
enheter. Denna information används för att mäta resultatet för 
annonser och ge rekommendationer knutna till produkter baserat 
på statistiska data. 

CONSENT 
Personlig 
anpassning/marknadsföring 

Tredje part (.google.com) Beständig (365 dagar) 

Gör det möjligt att optimera och personanpassa de annonser som 
visas när man surfar. Är till för att analysera webbens trafikmönster 
och varaktigheten för webbläsarens session. Är knuten till de 
personligt anpassade annonssystemet för Google Adwords. 

CONSENT 
Personlig 
anpassning/marknadsföring 

Tredje part (.google.es) Beständig (30 dagar) 

Gör det möjligt att optimera och personanpassa de annonser som 
visas när man surfar. Är till för att analysera webbens trafikmönster 
och varaktigheten för webbläsarens session. Är knuten till det 
personligt anpassade annonssystemet för Google Adwords. 

OTZ 
Personlig 
anpassning/marknadsföring 

Tredje part (.youtube.com) Beständig (30 dagar) 

Tilldelning av cookies: ger en tredje part möjlighet att 
personanpassa sin digitala kommunikation utifrån dina surf- eller 
köpvanor på vår webbplats. Du finner en förteckning med 
mottagare via denna länk. Mer information 

1P_JAR 
Personlig 
anpassning/marknadsföring 

Tredje part (.google.com) Beständig (180 dagar) 

Innehåller ett unikt värde som genereras slumpmässigt och som 
gör det möjligt för plattformen att skilja mellan webbläsare och 
enheter. Denna information används för att mäta resultatet för 
annonser och ge rekommendationer knutna till produkter baserat 
på statistiska data. 

ANID 
Personlig 
anpassning/marknadsföring 

Tredje part (.youtube.com) Beständig (180 dagar) 

Används för att mäta användarens visningar av videor och 
registrera när man klickat på ”Gilla” eller ”Dela video”. 

YSC 
Personlig 
anpassning/marknadsföring 

Tredje part (.youtube.com) Session (-) 

Cookie som används av Google för att erbjuda tjänster och hämta 
anonym information om navigeringen 

OGPC Personlig anpassning Tredje part (.youtube.com) Beständig (30 dagar) 

Användarens identifierare i Eulerian etuix 
Analys/personlig 
anpassning/marknadsföring 

Egen (.holaislascanarias.com) Beständig (28 dagar) 

Registrerar en unik identifiering i mobila enheter för att göra det 
möjligt att följa den geografiska positionen via GPS. 

GPS 
Analys/personlig 
anpassning/marknadsföring 

Tredje part (.youtube.com) Beständig (1 dag) 
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Cookie som används för att följa vilka videor som visas av de som 
finns på webbplatsen. 

VISITOR_INFO1_LIVE Analys/personlig anpassning Tredje part (.youtube.com) Beständig (30 dagar) 

Cookie från Google Analytics för att räkna samman besökta sidor _gid Analys Tredje part (.holaislascanarias.com) Beständig (1 dag) 

Cookie från Google Analytics för att räkna samman besökta sidor _ga Analys Tredje part (.holaislascanarias.com) Beständig (2 år) 

Används för att begränsa andelen begäranden. Om Google 
Analytics har implanterats, då via Google Tag Manager 

_gat_UA-58593279-15 Analys Tredje part (.holaislascanarias.com) Beständiga (1 min) 

Används för att begränsa andelen begäranden. Om Google 
Analytics har implanterats, då via Google Tag Manager 

_gat_UA-58593279-1 Analys Tredje part (.holaislascanarias.com) Beständiga (1 min) 

Cookie från Google Tag Manager för att föra register över 
webbplatsbesökare 

_dc_gtm_UA-58593279-1 Analys Tredje part (.holaislascanarias.com) Beständiga (1 min) 

Cookie från Google Tag Manager för att föra register över 
webbplatsbesökare 

_dc_gtm_UA-58593279-15 Analys Tredje part (.holaislascanarias.com) Beständiga (1 min) 
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Föregående förhindrar inte eventuell lagring eller åtkomst av teknisk art i uteslutande syfte att 
utföra sändning av kommunikation via ett elektroniskt kommunikationsnät eller, i den 
utsträckning det är fullt nödvändigt, för att erbjuda en tjänst som uttryckligen begärts av 
användaren.  
 
5. – SÅ HÄR KONTROLLERAR MAN COOKIES 

Man kan blockera eller radera cookies installerade i användarens utrustning via webbläsarens 
inställningsalternativ. Du finner mer information om detta via följande adresser, beroende på 
vilken webbläsare du använder:  
 

Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Internet Explorer  
Safari för IOS (iPhone, iPad) 
Microsoft Edge 
 

Om användaren använder andra webbläsare, kan den erhålla information om hur man 
konfigurerar installationen av cookies via dessa webbläsares hjälpavsnitt. 
 

 
 
 
 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
https://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
https://support.microsoft.com/es-es/topic/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#:~:text=En%20Internet%20Explorer%2C%20seleccione%20el,si%20prefieres%20que%20te%20pregunten.
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

