
WABTEC – COOKIE-POLICY 
Gäller fr.o.m. den 3 december 2018 

Wabtec och dess närstående företag (sammantaget ”Wabtec”) respekterar individuell sekretess 
och värdesätter sina kunders, affärspartners och andras förtroende. Wabtec har till åtagande att 
upprätthålla högsta etiska standarder i sina affärspraxis. Wabtec följer därför stränga åtaganden i 
anslutning till insamling, användning och avslöjande av personuppgifter, i överensstämmelse 
med lagarna i de länder där Wabtec bedriver verksamhet. 

Denna Cookie-policy (”policyn”) gäller denna webbplats eller någon som helst webbplats som 
innehåller en länk eller hänvisning till denna policy (”webbplats/webbplatser”) och beskriver 
vad kakor (hädanefter ”cookies”) är, vilka typer av cookies som placeras på din enhet när du 
besöker webbplatsen och hur vi använder dem. 

Denna policy tar inte itu med Wabtecs insamling, användning och avslöjande av dina 
personuppgifter i allmänhet. För mer information om hur Wabtec hanterar dina personuppgifter, 
se vår Sekretesspolicy. 

Vad är cookies? 

Cookies är små textfiler som skickas eller nås från din webbläsare eller din dators hårddisk. En 
cookie innehåller vanligtvis namnet på domänen (platsen på internet) där cookien har sitt 
ursprung, hur länge cookien varar (dvs. när den utgår), och en slumpmässigt genererad unik serie 
med siffror eller liknande identifierare. En cookie kan också innehålla information om din dator, 
exempelvis användarinställningar, tidigare besökta webbplatser och aktiviteter som du genomfört 
medan du använder våra tjänster. 

Därför använder vi cookies 

Cookies hjälper oss att förbättra webbplatsen och din upplevelse där genom att anpassa din 
upplevelse, hjälper oss att analysera användning, tekniska mätningar och mätvärden för 
bläddring, såväl som att identifiera och förhindra bedrägerier. 

Olika typer av cookies som vi använder 

Första och tredje parts cookies 

Första och tredje parts cookies är olika typer av cookies: 

• Första parts cookies placeras på din enhet direkt av Wabtec. Exempelvis använder vi första parts 
cookies för att anpassa webbplatsen till din enhet eller dina språkinställningar och för att skydda 
din användning av webbplatsen. 



• Tredje parts cookies placeras på din enhet av våra tredje parts affärspartners och 
tjänsteleverantörer. Vi använder oss exempelvis av tredje parts cookies för att analysera 
besökarna på vår webbplats. 
Sessions-cookies och beständiga cookies 

Sessions-cookies och beständiga cookies är också olika typer av cookies. 

• Sessions-cookies varar endast från det ögonblick de placeras i din webbläsare tills det ögonblick 
då du stänger din webbläsare. Vi använder sessions-cookies för en rad olika ändamål inklusive 
att få mer information om din användning av vår webbplats under en enda webbläsarsession och 
för att hjälpa dig att använda vår webbplats mer effektivt. 

• Beständiga cookies har en längre livstid och raderas inte automatiskt när du stänger din 
webbläsare. Dessa typer av cookies används huvudsakligen för analytiska syften. 
Så använder vi cookies 

Vi använder cookies för att tillhandahålla, säkra och förbättra webbplatsen, inklusive genom att 
anpassa din upplevelse och känna igen dig när du besöker webbplatsen. 

För dessa syften kan vi också koppla information från cookies till andra personuppgifter vi har 
om dig. När du besöker webbplatsen kan det skapas cookies på din enhet. På samma sätt som 
med alla andra teknologier kan cookies snabbt ersättas av mer säkra cookies som utför fler 
funktioner.  För information om insamlade cookies, klicka på knappen Options (Alternativ) i 
banderollen Cookies längst upp på webbsidan och välj sedan ”Learn more and make choices 
about the other information we collect” (Mer information och fatta beslut om vilken annan 
information vi samlar in). 

Dina val angående cookies 

Du kan göra dina val angående cookies genom att använda flera alternativ. Observera att 
ändringar som du gör i dina cookie-inställningar kan förhindra att hela eller delar av vår 
webbplats fungerar som avsett. 

Verktyg i denna cookie-policy 

Du kan ställa in och modifiera dina cookie-inställningar när som helst när du kommer till 
webbplatsen, genom att välja verktygsbanderollen Cookie Consent (Samtycke till cookies) 
längst upp på sidan. Du kan välja lämpliga länkar om avanmälan i denna cookie-policy. Om du 
har godkänt policyn men vill återkalla ditt samtycke, välj ”Ad Preferences” 
(Annonsinställningar) längst ner på höger sida på din webbsida och välj sedan knappen 
”Withdraw Consent” (Återkalla samtycke). 

Webbläsar- och enhetskontroller 

Flertalet webbläsare innehåller inställningar som ger användare möjlighet att styra eller avvisa 
cookies eller för att varna användare när en cookie placeras på deras dator. Förfarandet för att 
hantera cookies skiljer sig något i olika webbläsare, läs därför de specifika instruktionerna på 



menyn ”Hjälp” i din webbläsare. Eftersom cookies är webbläsarspecifika kan du behöva hantera 
dina cookie-inställningar i alla webbläsare du använder. 

Du kanske också kan avvisa enhetsidentifierare genom att aktivera tillämplig inställning på din 
mobilenhet, enligt vad som finns tillgängligt. Förfarandet att hantera enhetsidentifierare är något 
olika för varje enhet. Läs därför de specifika instruktionerna i dokumentationen som gäller den 
enhet du använder. 

Cookies i Google™ 

Vi använder Google Analytics som är en Google-tjänst som använder cookies och andra 
teknologier för datainsamling för att samla in information om din användning av webbplatsen 
och tjänsterna för att rapportera webbplatstrender. 

Du kan välja att avanmäla dig från Google Analytics genom att gå 
till www.google.com/settings/ads eller genom att hämta Google Analytics-webbläsartillägget för 
avanmälan på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Uppdateringar i denna policy 

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna cookie-policy från tid till annan för att reflektera 
eventuella ändringar på våra webbplatser eller för att följa ändringar i våra juridiska och/eller 
regulatoriska skyldigheter. Vi kommer att publicera den reviderade versionen på webbplatsen 
med ett uppdaterat revisionsdatum. Om du fortsätter använda vår webbplats under trettio (30) 
dagar efter sådana revisioner trätt i kraft anses det att du har godkänt och samtyckt till 
revisionerna och att du går med på att följa dem. 

Kontakt 

Om du har frågor eller vill göra förfrågningar om Wabtecs cookie-praxis och denna policy, 
kontakta oss på: 

Wabtec Corporation 
Attn: Privacy Officer 
Adress: 1001 Air Brake Avenue 
Wilmerding, PA 15148 - USA 
Tel.: +1 412-825-1000 
E-post:  

	


