
Cookiepolicy – Eklunds Bowling 

 
På eklundsbowling.se använder vi cookies för att du lättare ska 
kunna använda vår webbplats. Genom att använda webbplatsen 
accepterar du även användandet av cookies enligt vad som 
anges nedan. 
 

• Vad är cookies - En cookie är en liten textfil som vid uppkoppling mot en 
webbplats sparas i din webbläsare. Vissa typer av cookies är nödvändiga för 
att säkerställa att våra webbplatser fungerar på ett fullgott sätt och är lätta att 
använda. Andra typer av cookies används för att hämta information om vad du 
gör när du besöker våra webbplatser. 

• Vad använder vi cookies till - Vi vill att våra webbplatser ska kunna ”komma 
ihåg” och ”känna igen” dig. Detta för att optimera din användarupplevelse. Vi 
vill kunna ta fram dina registrerade preferenser och inmatade inställningar 
(som språkinställningar) automatiskt, för att spara din tid och underlätta för dig 
att navigera på webbplatserna. Vi vill även kunna se vilka sidor du besöker (se 
nedan). 

• Om att hantera cookies - Du kan alltid radera redan tidigare placerade 
cookies från din webbläsare genom att ändra i webbläsarens inställningar. Det 
kan vara bra att känna till att de flesta webbläsare har en standardinställning 
som automatiskt accepterar användningen av cookies. 
 
Du kan givetvis alltid välja att ändra dina inställningar i webbläsaren så att inga 
cookies lagras på din enhet. Då stängs alla cookies av. Mer information om 
hur man stänger av cookies finns i instruktionerna till din webbläsare. 

• Om du blockerar cookies - Väljer du att inte godkänna vår användning av 
cookies kan vår webbplatsfunktionalitet och prestanda komma att försämras 
eftersom vissa funktioner är beroende av cookies. En blockering av cookies 
kan därför medföra att webbplatsernas tjänster (t.ex. onlinebokning) inte 
fungerar som de ska.  
 
Vår cookiepolicy kan komma att ändras i framtiden. 
 
- Eklunds Bowling - Upplands Väsby 

 


