
Cookies

När du besöker en hemsida via din mobil eller dator, så lagras en textfil på enheten, kallad 
Cookie. Syftet är att hemsidan ska känna igen din mobil eller dator nästa gång du går in 
på hemsidan. En cookie kan innehålla IP-adress och andra personuppgifter. 

Personuppgifter

All information som kan användas för att identifiera en person kallas personuppgifter. Detta 
kan vara dina kontaktuppgifter eller ditt namn. 

När du skickar in ett meddelande till oss via “Kontakta Oss” på hemsidan, frågar vi dig om 
ditt namn, ditt telefonnummer och din mailadress. Vi använder sedan dessa uppgifter till 
att höra av oss till dig, men sparar de inte aktivt. Alla dessa formulär som skickas in sparas 
däremot på plattformen vår hemsida är byggd på, Webflow. Om du önskar att vi raderar 
dina uppgifter från denna plattform, så hör av er till oss på hello@mojostudios.se.

Hur vi använder kakor

Vi har inte aktiverat försthahandskakor på vår hemsida och gör inga försök till att aktivt 
samla information om din IP-adress eller känna igen din enhet för ett framtida besök på 
vår hemsida. Däremot kan webbläsaren samla kakor utan vår vetskap. För att förhindra 
detta kan du gå in på din webbläsares inställningar och blocka alla kakor därifrån. Tänk på 
att detta kan påverka upplevelsen av andra hemsidor du besöker. 

Formulärrelaterade kakor

När du skickar data till oss via ett formulär som de som finns på kontaktsidor eller 
kontaktformuläret kan cookies vara aktiverade för att komma ihåg din användarinformation 
för framtida kontakt.

Tredjepartskakor

Vi använder vissa cookies från tredjeparter för att kunna samla statistik om bland annat 
hur många besök vi får på hemsidan, via Google Analytics. Dessa tredjepartskakor kan 
spåra hur länge våra besökare stannar på hemsidan och hur ofta de besöker den. 

Mer information

Söker du mer information kring hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill att vi raderar 
uppgifterna du angett från kontaktformuläret, tveka inte att höra av dig till oss på 
hello@mojostudios.se


