Cookie

Domain

Beskrivning

Varaktighet

Typ

wp-wpml_current_language

firstcamp.se

Ingen beskrivning

23 timmar
59 minuter

Annan

.firstcamp.se

Denna cookie används av Google
Analytics för att förstå
användarens interaktion med
webbplatsen.

2 månader
28 dagar
23 timmar
59 minuter

Analys

.bing.com

Används av Microsoft som en
unik identifierare. Denna cookie
placeras ut av inbäddade
Microsoft-skript. Syftet med denna
cookie är att synkronisera ID:t
över många olika Microsoftdomäner för att möjliggöra
användarspårning.

1 år 23
dagar 23
timmar 59
minuter

Reklam

_hjid

.firstcamp.se

Denna cookie placeras ut av
Hotjar. Denna cookie placeras ut
när kunden först ”landar” på en
sida med Hotjar-skript. Den
används för att spara det
slumpmässiga användar-ID som är
unikt för den webbplatsen i
webbläsaren. Detta säkerställer att
beteende vid efterföljande besök
på samma webbplats tillskrivs
samma användar-ID.

11
månader
29 dagar
23 timmar
59 minuter

Annat

_hjFirstSeen

.firstcamp.se

Ingen beskrivning

29 minuter

Annat

_uetsid

.firstcamp.se

Denna cookie används för att
samla in analytisk information om
hur besökare använder
webbplatsen. Denna information
används för att sammanställa
rapporter och förbättra
webbplatsen.

23 timmar
59 minuter

Analys

_uetvid

.firstcamp.se

Ingen beskrivning

16 dagar 5
timmar 59
minuter

Annan

_ga

.firstcamp.se

Denna cookie placeras ut av
Google Analytics. Denna cookie
används för att beräkna besökar-,
sessions- och kampanjdata och
övervaka webbplatsanvändningen
för webbplatsens analysrapport.
Dessa cookies lagrar
informationen anonymt och
tilldelar ett slumpmässigt
genererat nummer för att
identifiera unika besökare.

1 år 11
månader
28 dagar
23 timmar
59 minuter

Analys

_gid

.firstcamp.se

_gcl_au

MUID

Denna cookie placeras ut av
Google Analytics. Denna cookie
används för att lagra information
om hur besökare använder en
webbplats och hjälper till att skapa
en analysrapport om hur väl

23 timmar
59 minuter

Analys

webbplatsen fungerar. Data som
samlas in, inklusive antalet
besökare, källan de kommit från
och sidor som besöks, i anonym
form.

_gat_UA-76532274-1

.firstcamp.se

Ingen beskrivning

.doubleclick.net

Denna cookie placeras ut av
doubleclick.net. Syftet med denna
cookie är att avgöra huruvida
användarens webbläsare stöder
kakor.

14 minuter

Reklam

.firstcamp.se

Denna cookie placeras ut av
Facebook för att tillhandahålla
reklam vid användning av
Facebook eller en digital plattform
som drivs av Facebook och
tillhandahåller reklam efter besök
på webbplatsen.

2 månader
28 dagar
23 timmar
59 minuter

Reklam

fr

.facebook.com

Denna cookie placeras ut av
Facebook för att visa användare
relevant reklam, samt mäta och
förbättra reklamen. Denna cookie
spårar även användarens beteende
på nätet på webbplatser som har
Facebook-pixel eller Facebooks
sociala insticksprogram.

2 månader
28 dagar
23 timmar
59 minuter

Reklam

_hjIncludedInPageviewSample

firstcamp.se

Ingen beskrivning

1 minut

Annan

_hjAbsoluteSessionInProgress

.firstcamp.se

Ingen beskrivning

29 minuter

Annan

_hjIncludedInSessionSample

firstcamp.se

Ingen beskrivning

1 minut

Annan

.youtube.com

Denna cookie placeras ut av
Youtube. Används för att spåra
information om de inbäddade
Youtube-videorna på en
webbplats.

5 månader
26 dagar
23 timmar
59 minuter

Reklam

.youtube.com

Denna cookie placeras ut av
Youtube och används för att spåra
hur många gånger inbäddade
videor har setts.

session

Prestanda

JSESSIONID

.nr-data.net

Används av webbplatser som
skrivits i JSP. Sessionskakor för
allmänna plattformar som används
för att upprätthålla
användartillstånd över
sidförfrågningar.

session

Nödvändig

GPS

.youtube.com

Denna cookie placeras ut av
Youtube och registrerar ett unikt
ID för att spåra användare baserat
på deras geografiska plats

29 minuter

Analys

test_cookie

_fbp

VISITOR_INFO1_LIVE

YSC

Annan

PHPSESSID

.varbi.com

Denna cookie har sitt ursprung i
PHP-applikationer. Denna cookie
används för att lagra och
identifiera en användares unika
sessions-ID i syfte att hantera
användarsessioner på webbplatsen.
Denna cookie är en sessionscookie
och raderas när alla
webbläsarfönster stängs.

__cfduid

.onlinebooking.dk

Denna cookie används av CDNtjänster som CloudFare för att
identifiera enskilda klienter bakom
en delad IP-adress och tillämpa
säkerhetsinställningar på per
klient-basis. Den motsvarar inte
något användar-ID i
webbapplikationen och lagrar inte
någon personligt identifierbar
information.

__cflb

.onlinebooking.dk

Denna cookie används av
CloudFare för
belastningsutjämning.

.onlinebooking.dk

Denna cookie används på
webbplatser som utvecklats med
Microsoft.Net. När en användare
börjar surfa skapas ett unikt
sessions-ID, vilket övervakar all
information om den sessionen.
Informationen lagras på
webbservern och identifieras via
en GUID. GUID:en är nödvändig
för alla ASP.NET-webbplatser för
att de ska kunna fungera
ordentligt.

ASP.NET_SessionId

Nödvändig

29 dagar
23 timmar
59 minuter

Nödvändig

59 minuter

Annan

0

