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Cookie-Policy för studentidrott.se
Cookies
Vi på Sveriges Akademiska Idrottsförbund använder cookies och liknande tekniker
(gemensamt kallade ”cookies”) på våra webbplatser för att förbättra din
upplevelse hos oss. Vi använder cookies för att förenkla och anpassa våra
webbplatser och vår kommunikation. Nedan förklarar vi närmare hur vi använder
cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies och hur vi använder dem.

Vad är Cookies?
Cookies är små textfiler med information som lagras i din dator, mobil, surfplatta
eller på annan liknande enhet. Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen
ska fungera effektivt, medan andra används för att förbättra din upplevelse och
underlätta din möjlighet att navigera på hemsidan.

Så använder vi cookies
Vi använder cookies för att göra våra webbplatser lättare att använda och för
att kunna anpassa våra webbplatser för att förbättra din upplevelse när du
besöker våra olika webbsidor.
Verktyget vi använder för insamlandet av besöksinformation är Apsis One.
Apsis One:
Vi använder Apsis Ones cookietjänst för att utvärdera besöksstatistik. Till exempel
för att kunna se vilka sidor som besöks mest, och hur besökaren hittade dit. Det
hjälper oss att få en förståelse för hur besökare använder vår hemsida, vilken i sin
tur hjälper oss att förbättra hemsidan och bistå besökare med rätt information.
Med hjälp av besökarstatistik kan relevant information skickas ut till sidans
besökare baserat på de sidor som har besökts. Detta kan vara utbildningar,
tävlingar eller annan föreningsutvecklande information.
På hemsidan erbjuds även möjligheten att prenumerera på Sveriges Akademiska
Idrottsförbunds nyhetsbrev genom Apsis One cookietjänst. Cookies används då för
att lagra information om registrering.
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Stäng av cookies
Du kan även neka vår sida till att samla cookies, och om du inte vill acceptera
cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar lagring, eller
informerar dig varje gång det begärs att få lagra en cookies. Genom webbläsaren
kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för
mer information.

Mer information
Om du fortfarande har funderingar eller söker information om hur vi lagrar
cookies är du välkommen att kontakta kommunikationsansvarige på Sveriges
Akademiska Idrottsförbund.
Robin Hedqvist
Email: robin.hedqvist@saif.se

Integritetspolicy
Sveriges Akademiska Idrottsförbund har även en integritetspolicy. Där går det att
läsa hur förbundet behandlar personuppgifter och till vilket ändamål. Läs mer här:
SAIF:s integritetspolicy.
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