
 

 

 

 

 

 

 

 

Nordea Asset Managements (NAM) riktlinjer för 
cookies för webbkursen 
”Ansvarsfulla investeringar” 

 

Cookies 

 
Vad är cookies? 

Cookies är små textfiler som innehåller bokstäver och siffror som placeras på din dator eller enhet. Cookies skapas när du går till en webbplats som använder sig 
av cookies och kan användas för att hålla ordning på vilka sidor som besöks på webbplatsen, hjälpa dig att fortsätta där du lämnade den eller komma ihåg dina 
inställningar, t.ex. marknadssektor, investerartyp och språkinställningar. 

 
Varför använder vi cookies i denna kurs? 

Vi använder cookies för att spåra dina framsteg genom träningen så att du kan fortsätta vid en senare tidpunkt om du inte kan slutföra den under en enda 

session. 

Om du vill kontrollera och ta bort cookies kan du göra det via inställningar i din webbläsare, vilket beskrivs mer ingående nedan. Vi använder olika typer av 
cookies på varje landspecifik webbplats. 

 
Följande cookie-kategorier används INTE i kursen: 

Cookies för marknadsföring, anonym spårning över flera webbplatser: 

Dessa cookies kan användas för att spåra besökare över flera webbplatser. De kan användas för att bygga en sökprofil och/eller sökhistorik för varje besökare. 

Cookies för marknadsföring och målinriktade annonser: 

Dessa cookies kan användas för att spåra vanor och aktivitet. Denna information kan användas för att aktivera relevant/anpassat marknadsföringsinnehåll till 
besökaren. 

 
Hur cookies hanteras och avvisas 

Du kan ställa in eller ändra dina webbläsarkontroller för att godkänna eller avvisa cookies. Var medveten om att begränsningar av cookies kan påverka 
webbplatsens funktionalitet. Många av de interaktiva funktioner som erbjuds av webbplatser är beroende på cookies och inaktivering eller blockering av cookies 
kan förhindra  dessa tjänsters funktion eller minska deras användbarhet. 

Om du väljer att avvisa cookies för denna kurs kommer ditt förlopp inte att sparas mellan sessioner. Du kan fortfarande slutföra kursen om du gör det under en 
enda session. 

Olika webbläsare kan använda olika metoder för hanteringen av cookies. Följ instruktionerna nedan, direkt från de som ansvarar för webbläsarna, för att 
konfigurera dina webbläsarinställningar*. 

 

•  Microsoft Internet Explorer (IE) 

• Google Chrome 

• Safari  

• Firefox  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Dessa länkar leder till tredje parters webbplatser, över vilka vi inte har någon kontroll – om de är felaktiga kan inget skadeståndsansvar hävdas. 

https://support.microsoft.com/sv-se/hub/4338813/windows-help?os=windows-7
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv
http://support.apple.com/kb/PH5042
https://support.mozilla.org/sv/kb/aktivera-och-inaktivera-kakor-webbplatser-installningar

