POLICY FÖR COOKIES
Den här policyn för cookies gäller för de webbplatser, vilka drivs eller kontrolleras av AGCO
Corporation (nedan kallat AGCO) och som kistas i slutet av detta dokument.
Vad är cookies?
En cookie är en liten fil som kan placeras i din dator eller annan enhet när du besöker en webbplats.
De används främst för att webbplatser ska fungera, se hur du rör dig på webbplatsen och för att
komma ihåg dina inloggningsuppgifter.
Det finns olika sorters cookies, och de kan särskiljas sett till ursprung, funktion och livslängd. Nedan
anges de viktigaste egenskaperna för cookies:


Förstapartscookies är cookies som lagras av webbplatsen som du besöker, medan
tredjepartscookies lagras av en annan webbplats än den som du besöker. Observera att vi
inte kontrollerar tredje parts insamling eller vidare användning av uppgifter. Vi kan använda
oss av tredjepartscookies för så kallad social listening (dvs. att vi kan få information från den
tredje partens sociala medier som du använder, i de fall där informationen är relevant för vårt
varumärke). Du kan reglera den här användningen av cookies, så som beskrivs nedan.



Nödvändiga cookies krävs för att webbplatsen ska fungera rent tekniskt (t.ex. gör de att du
kan röra dig på webbplatsen och använda funktionerna som finns där).



Prestandacookies samlar in information om webbplatsens prestanda, som antalet besökare,
hur lång tid de har besökt webbplatsen samt felmeddelanden.



Funktionscookies förbättrar webbplatsens användbarhet genom att komma ihåg dina val
(bl.a. språk, region och inloggning).



Riktade cookies/annonscookies gör att en webbplats kan anpassa sina annonser så att de
passar dig.



Sessionscookies är tillfälliga cookies som raderas när du stänger din webbläsare, medan
permanenta cookies finns kvar i din enhet tills du tar bort dem manuellt eller tills din
webbläsare raderar dem efter att tiden som anges i den permanenta cookiefilen har gått ut.

Mer information om alla typer av cookies finns på www.allaboutcookies.org. Observera att AGCO inte
har någon anknytning till och inte heller ansvarar för den här webbplatsen från tredje part.
Varför använder vi cookies?
Vi kan använda cookies för att
 förbättra användningen av och funktionerna på vår webbplats
 anpassa vår webbplats och våra produkter efter dina behov och önskemål
 behandla dina inköpsorder och
 analysera hur webbplatsen används samt samla in och sammanställa statistik.
Vi använder inte den insamlade informationen för att skapa användarprofiler.
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Vilka typer av cookies använder vi?
En översikt av de cookies som används på AGCO:s webbplatser finns i tabellerna i bilaga 1 till den
här policyn.
Observera att hanteringen av dina personuppgifter i anslutning till cookies och i andra syften regleras
av vår integritetspolicy http://www.agcocorp.com/privacy.html.
Utöver detta kan vi även använda pixeltaggar (eller tydliga GIF:ar) och annan liknande teknik utöver
eller i kombination med cookies. En pixeltagg är en omärklig digital bild (vanligtvis 1 x 1 pixel) som
placeras på en webbplats eller i ett e-postmeddelande. Den används för att vi ska förstå beteendet
hos de som besöker vår webbplats. Mer information om pixeltaggar finns på
http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/. Observera att AGCO inte har någon anknytning till och
inte heller ansvarar för den här webbplatsen från tredje part.
På många av AGCO:s webbplatser används Google Analytics. Det är en webbanalystjänst från
Google Inc (nedan ”Google”). I Google Analytics används cookies som är textfiler som placeras i din
dator för att webbplatsen ska kunna analysera hur besökarna använder webbplatsen. Informationen
som skapas av en cookie om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att
överföras till och lagras av Google på servrar i USA.
Google kommer att använda den här informationen för att utvärdera hur du använder webbplatsen,
sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen till operatörer och tillhandahålla andra tjänster
som är relaterade till aktivitet på webbplatsen och internetanvändning. Google kan även överföra den
här informationen till tredje part där detta krävs enligt lag, eller i de fall sådana tredje parter hanterar
informationen på uppdrag av Google. Google associerar inte din IP-adress med annan information
som Google behandlar. Du kan avstå från att använda cookies genom att ställa in detta i din
webbläsare. Observera dock att du då kanske inte kan använda alla funktionerna på webbplatsen.
När du använder någon av AGCO:s webbplatser samtycker du till att Google hanterar dina uppgifter
på det sätt och i de syften som anges ovan.
Mer information finns på http://www.google.com/analytics/.
Hur kan jag kontrollera cookies och pixeltaggar?
De flesta internetwebbläsare är inställda på att automatiskt acceptera cookies. Du kan ställa in att
webbläsaren ska varna innan cookies godkänns, eller så kan du vägra att använda dem. Se knappen
Hjälp (eller liknande) i din webbläsare för mer information om hur du kan göra detta.
Inaktivering av cookies kan påverka användarupplevelsen på våra webbplatser.
Om du använder andra enheter för att besöka vår webbplats ska du kontrollera att varje webbläsare
på varje enhet har ställts in enligt dina önskemål när det gäller cookies.
Mer information om hur du hanterar cookies finns på http://www.allaboutcookies.org/managecookies/. Observera att AGCO inte har någon anknytning till och inte heller ansvarar för den här
webbplatsen från tredje part.
Dessutom kan du välja bort cookies genom att gå till följande webbplatser och ange vilka företags
cookies
som
du
vill
välja
bort:
http://www.aboutads.info/choices/#completed
och
http://www.youronlinechoices.com/. Observera att AGCO inte har någon anknytning till och inte heller
ansvarar för dessa webbplatsen från tredje part.
Webbplatser som den här policyn omfattar

09/04/2018 01:11
[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx]

2

Den här policyn gäller för de webbplatser som drivs eller kontrolleras av AGCO och som anges i
bilaga 2 till den här policyn.

Senaste uppdateringen: 23/05/2018

Bilaga 1
En översikt av de cookies som används på AGCO:s webbplatser

Strikt nödvändiga cookies

Namn

Syfte och information som lagras

Giltighet

__cfduid

Denna cookie gäller för Cloudflare-tjänster. Det är en säkerhetscookie
som används för att identifiera enskilda kunder bakom en delad IPadress och för att tillämpa säkerhetsinställningar per kund. Den går
inte att välja bort. Den samlar inte in några personuppgifter.
Detta är en antiförfalskningscookie som används av
webbapplikationer som bygger på ASP.NET MVC-teknik. Den har
utformats för att blockera ej godkänd publicering på webbplatser,
även känt som Cross-Site Request Forgery. Den samlar inte in någon
information om användaren och förstörs när webbläsaren stängs.
Det här cookie-namnet är kopplat till ett insticksprogram för
flerspråkighet i Wordpress från WPML. Den sparar ett språkvärde för
webbplatsen. Då en cookie används för att svara på en användares
åtgärd eller begäran, och så länge som den har en kort livslängd, kan
den betraktas som strikt nödvändig.
Den här cookien används av webbplatser som använder plattformen
.NET från Microsoft. Med den här cookien kan webbplatsen bibehålla
ett anonymt användar-id för att spåra unika användare under en
session utan att de loggar in eller identifierar sig på annat sätt.
Cookiebaserad sessionstillhörighet - Funktionen för cookiebaserad
sessionstillhörighet kan användas för att behålla en användarsession
på samma server. Genom att använda gateway-hanterade cookies
kan Application Gateway dirigera efterföljande trafik från en
användarsession till samma server för hantering. Den här funktionen
är viktig när sessionsstatusen sparas lokalt på servern under en
användarsession.
Sessionscookie för allmän plattformsanvändning. Används av
webbplatser som baseras på Microsoft .NET. Används ofta för att
bibehålla en anonymiserad användarsession på servern.
Den här cookien används ofta som en sessionscookie för allmän
plattformsanvändning och används av webbplatser som är skrivna
med Microsoft ASP-baserad teknik. Cookienamnets struktur är en
gemensam rot – ASPSESSIONID – följd av en serie unika bokstäver.
Den används ofta för att bibehålla en anonymiserad användarsession
på servern.
Den här cookien används ofta som en sessionscookie för allmän
plattformsanvändning och används av webbplatser som är skrivna
med Microsoft ASP-baserad teknik. Cookienamnets struktur är en
gemensam rot – ASPSESSIONID – följd av en serie unika bokstäver.

28/03/2019

__RequestVerificationToken

_icl_current_language

.ASPXANONYMOUS

ApplicationGatewayAffinity

ASP.NET_SessionId

ASPSESSIONIDQQARBTCD

ASPSESSIONIDSADRDCRS
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Session

30 dagar

30 dagar

Session

Session

Session

Session

Den används ofta för att bibehålla en anonymiserad användarsession
på servern.

CART
ccy
COMPARE
CookieConfirm
dnn_IsMobile
DotNetNukeAnonymous

DotNetNukeSession

frontend

guest
JSESSIONID

la_chatanexpert

laravel_session

pardot
PHPSESSID

store
um_IsMobile
USERNAME_CHANGED

videoCDN
visitor_id71092

visitor_id71092-hash

09/04/2018 01:11
[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx]

Associeras till kundens varukorg. (Magento-standard/strikt
nödvändig)
Valutan som associeras med vald butiksvy. (Magento-standard/strikt
nödvändig)
Objekten i kundens produktjämförelselista. (Magento-standard/strikt
nödvändig)
strikt nödvändig – används för att identifiera om en användare har
godkänt cookie-ansvarsfriskrivningen.
strikt nödvändig – används för att identifiera om enheten är en mobil
enhet.
strikt nödvändig – används av innehållshanteringssystemet DNN (som
använts som teknisk grund för fendt.tv) för att identifiera anonyma
(ej inloggade) användare på ett tekniskt sätt.
strikt nödvändig – används av innehållshanteringssystemet DNN (som
använts som teknisk grund för fendt.tv) för att identifiera
webbserverns session på ett tekniskt sätt.
Cookie som ofta associeras med plattformen Magento eCommerce.
Syftet är för närvarande okänt, men sannolikt sparar den sessions-id.
Verkar vara nödvändig för många sidfunktioner.
Den här cookien används för gästanvändare på webbplatsen JotForm.

Session

Sessionscookie för allmän plattformsanvändning, används av
webbplatser som baseras på JSP. Används ofta för att bibehålla en
anonym användarsession på servern.
LeadAnywhere (AGCO Connect). LA-spårningskod placeras på våra
webbplatser, vilket gör att man kan visa besökarna en chattruta
(chatta med en expert) på webbplatsen.
En CDN skapas ovanpå en ram kallad Laravel, vilket genererar en
cookie som hindrar DoS (denial of service) angrepp på tjänsten.

Session

Pardot – Unikt besöks-id. Värdet för pardot anges när man loggar in
som Pardot-användare.
Cookie som genereras av applikationer som baseras på PHP-språket.
Detta är en allmän identifierare som används för att bibehålla
variabler för användarsessioner. Det är ett slumpmässigt genererat
nummer. Användningen av det kan vara specifikt för webbplatsen,
men ett bra exempel på användningen är att det kan bibehålla
användarens inloggade status mellan två sidor.
Butiksvisning eller språk som valts av användaren. (Magentostandard/strikt nödvändig)
Den här cookien används för att identifiera om enheten är en mobil
enhet.
Den här cookien används av en inloggad användare. Om en inloggad
användare ändrar sin e-postadress OCH systemet använder epostadressen som unikt namn kommer e-postadressen att sparas och
användaren loggas ut.
Den här cookien används för att identifiera videon som levereras till
en session.
Pardot - Unikt besöks-id. Spårar användarens aktivitet på våra sidor
där Pardot spårningskod är installerad. Domänen go.agcocorp.com är
associerad med Pardot.
Pardot - Unikt besöks-id. Spårar användarens aktivitet på våra sidor
där Pardot spårningskod är installerad. Domänen go.agcocorp.com är
associerad med Pardot.

Session
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1 dag
1 dag
1 dag
Session
1 dag

1 dag

1 dag

1 dag

Session

01/02/2018

Session

1 dag
Session
Session

1 dag
10 år

10 år

X-Mapping-xxxxxxxx

X-Mapping-cookien är associerad med plattformen Stingray Traffic
Manager från Riverbed, som är en applikation för
belastningsutjämning för webbtjänster och webbplatser med hög
trafik. Används för att cirkulera data och sidbegäran till rätt server när
en webbplats har flera servrar. Den har en gemensam rot, X-Mapping,
följt av en kod på åtta bokstäver. Mer information finns här:
https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515.
Denna cookie är en token för CSRF (Cross-Site Request Forgery) som
förhindrar förfalskning av webbadresser, för att garantera att
innehållet kommer från rätt server och inte från någon bluffsida som
någon har duplicerat. Detta är en skyddscookie.
Cookies för sessionshantering som används av CMS-ramen.

1 dag

Cookie för Cross-Site Request Forgery.

Session

Namn

Syfte och information som lagras

Giltighet

_ga

Detta cookienamn tillhör Google Universal Analytics – som är en
större uppdatering av Googles analystjänst som ofta används. Cookien
används för att skilja ut unika användare genom att tilldela ett
slumpmässigt nummer som klientidentifierare. Den finns i varje
sidbegäran på en webbplats och används för att beräkna information
om besökare, sessioner och kampanjer för sidans analysrapporter.

2 år

_gat

Den här cookien tillhör Google Universal Analytics, och enligt
dokumentationen används den för att reglera begärandehastigheten,
genom att begränsa datainsamlingen på webbplatser med hög trafik.

10 minuter

XSRF-TOKEN

incap_ses_417_299548, ajax,PP3SID, ppl_win_status,
visid_incap_299548
csrf_csrf_token

1 dag

Session

Prestandacookies

_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_*
_gid
ep202

Detta är en cookie av mönstertyp från Google Analytics, där
mönsterlementet i namnet innehåller det unika identifieringsnumret
för kontot eller webbplatsen som den är kopplad till. Det verkar vara
en variant av cookien _gat som används för att begränsa mängden
data som registreras av Google på webbplatser med hög trafik.
Det här cookienamnet är associerat med Google Universal Analytics.
Det verkar lagra och uppdatera ett unikt värde för varje besökt sida.
Det här cookienamnet är associerat med SurveyMonkey och används
som belastningsutjämnare och för att spåra användare. Källattribution
(anger var respondenten har anlänt från), kontroll av missbruk,
persistent_id, optimeringsspårning (tillhandahåller samlad
information för att vi ska kunna optimera användningen av våra
tjänster), spårning av slutförandegrad. Används som identifierare för
unika användare för att testa experimentundersökningar av
erfarenheter (t.ex. visning av undersökningar på olika sätt för att se
vad som är mest effektivt).

10 minuter
1 dag
1 år

JSESSIONID

Den här cookien har angetts av New Relic som vi använder för att
övervaka våra serverprestanda.

Session

mboxPC

Cookie som ställs in av analysprogramvaran Adobe SiteCatalyst. Den
används för att mäta sidinnehållets prestanda med A/B-testning.

2 år

mboxSession

isc_cState
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Cookie som ställs in av analysprogramvaran Adobe SiteCatalyst. Den
används för att mäta sidinnehållets prestanda med A/B-testning.
Variabeln för den här cookien hanteras av SmartGWT (SmartClient).
Cookievariabeln används inom SmartGWT:s stöd för HTTPkomprimering.

5

1 dag

Session

GLog

s_vi

Variabeln för den här cookien hanteras av SmartGWT (SmartClient).
Den används av klientens loggningssystem.
Förutom ”s_sq” används även denna cookie för att spåra anonyma
användares förflyttning på sidan som en del av vårt statistikverktyg för
förbättrad rapportering som ingår i våra IR-värdpaket. Detta gör till
exempel att AGCO kan fastställa antalet användare som besökte deras
årsmötessida eller som läser ett särskilt pressmeddelande. Den anger
inte vem användaren är eller e-postadress etc. Klassificering:
Prestanda.

27/04/2038

19/04/2020

Funktionscookies

Namn

Syfte och information som lagras

Giltighet

__arpvid

Denna cookie används av Youku, den kinesiska videoplattformen
(liknande Youtube)

Session

__atuvc

Denna cookie är associerad med widgeten AddThis för social delning
som ofta finns på webbplatser för att besökare ska kunna dela
innehåll inom olika nätverks- och delningsplattformar. Den lagrar en
uppdaterad räkning av antalet siddelningar.

1 dag

__atuvs

Denna cookie är associerad med widgeten AddThis för social delning
som ofta finns på webbplatser för att besökare ska kunna dela
innehåll inom olika nätverks- och delningsplattformar. Detta tros vara
en ny cookie från AddThis som ännu inte har dokumenterats, men den
har kategoriserats mot bakgrund av att den har liknande syften som
andra cookies för tjänsten.

1 dag

__ayft, __aypstp, __ayscnt

Dessa cookies används av Youku, den kinesiska videoplattformen
(liknande Youtube)

Session

__aysid, __ayspstp

Dessa cookies används av Youku, den kinesiska videoplattformen
(liknande Youtube)

1 dag

__cfduid

Denna cookie gäller för Cloudflare-tjänster. Det är en säkerhetscookie
som inte kan inaktiveras. Den samlar inte in några personuppgifter.
Den används för GeoTargeting genom IP-plats
Denna cookie används av Youku, den kinesiska videoplattformen
(liknande Youtube)
Cross-site request forgery

1 år

LeadAnywhere (AGCO Connect). LA-spårningskod placeras på våra
webbplatser, vilket gör att man kan visa besökarna en chattruta
(chatta med en expert) på webbplatsen.
Denna cookie används av Youku, den kinesiska videoplattformen
(liknande Youtube)

1 år

ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV,
SSRT, SSSC

Dessa cookies används av WUFOO-formulär för att spara
användarstatistik vid sidbegäran när formulär fylls i

1 dag

isg

Denna cookie används av Youku, den kinesiska videoplattformen
(liknande Youtube)

3 månader

la_chatanexpert

LeadAnywhere-spårningskod placeras på våra webbplatser vilket gör
det möjligt att visa besökarna en chattruta (chatta med en expert) på
webbplatsen.

Session

__ysuid
_csrf
c34la_uid

cna
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Session
Session

1 år

language

Denna cookie används för att spara språkpreferenser, för att kunna
visa innehåll på det sparade språket. ICC-kategorin som anges här
baseras på den här användningen.

Session

linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv,
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc

Med denna cookie kan användare logga in med JS LinkedIn API

Session

theme

Denna cookie hör ihop med temat för onlineformuläret som används.
Den kan stängas av.

1 dag

userReferer

Den här cookien används för att spara användarreferenser i JotForm.
Det kan till exempel vara hur användarna hittar till Jotform, via ett
sökverktyg etc. Denna cookie kan inaktiveras.
Denna cookie används av Pardot för att spåra användarens aktivitet
på våra sidor där Pardot spårningskod är installerad.

1 dag

visitor_id71092-hash

la_chatanexpert
timestamp

__distillery
time_zone
__cfduid

s_vi

GZIP

LeadAnywhere (AGCO Connect). LA-spårningskod placeras på våra
webbplatser, vilket gör att man kan visa besökarna en chattruta
(chatta med en expert) på webbplatsen.

10 år

Session

FunCaptcha är en kontrollerad CAPTCHA-tjänst. Den stoppar
automatiskt missbruk och kontrollerar att det är människor som
använder tjänsterna med hjälp av roliga bilder som är lätta att förstå.
Cookie för videospelaren i Wistia Inc. som registrerar läget där videon
har stoppats för att möjliggöra fortsatt uppspelning på den platsen.

Session

cookie för allmänna tidszoner

Session

Denna cookie används för att dra in inbäddade data om länkar för
AGCO-bloggen och kanaler för sociala medier.

20/04/2019

Förutom ”s_sq” används även denna cookie för att spåra anonyma
användares förflyttning på sidan som en del av vårt statistikverktyg för
förbättrad rapportering som ingår i våra IR-värdpaket. Detta gör till
exempel att AGCO kan fastställa antalet användare som besökte deras
årsmötessida eller som läser ett särskilt pressmeddelande. Den anger
inte vem användaren är eller e-postadress etc. Klassificering:
Prestanda.
På hemsidan för AGCO IR finns det ett interaktivt platsdiagram. Denna
cookie används tillsammans med platsdiagrammet för att fastställa
lämplig nivå på GZIP-support.
Klassificering: Funktionalitet (även om de kan klassificeras på andra
sätt)

1 år

19/04/2020

19/04/2023

Målinriktade cookies

Namn

Syfte och information som lagras

Giltighet

__qca, __utma, __utmv, __utmz

LinkedIn Google Analytics Cookies

1 år

__utma

Denna cookie sparar antalet gånger som en besökare har varit
på webbplatsen där denna cookie finns, när första respektive
senaste besöket gjordes. Google Analytics använder
informationen för att beräkna saker som dagar och besök för
inköp.
Denna cookie sparar antalet gånger som en besökare har varit
på webbplatsen där denna cookie finns, när första respektive
senaste besöket gjordes. Google Analytics använder
informationen för att beräkna saker som dagar och besök för

18 månader

__utma
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2 år

inköp.

__utmb, __utmc

__utmt
__utmz

__utmz

_kuid_

_uetsid
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Google Analytics Cookie - __utmb ger en tidsangivelse för när
en besökare kommer till en sida, medan __utmc ger en
tidsangivelser för den exakta tidpunkten då en besökare
lämnar sidan. __utmb upphör i slutet av sessionen. __utmc
väntar 30 minuter för att sedan upphöra. __utmc kan inte veta
när en användare stänger sin webbläsare eller lämnar sidan, så
den väntar 30 minuter på en annan sidvisning, och om detta
inte inträffar så upphör den.
Google Analytics Cookie – Används för att reglera
begärandehastigheten.
Denna cookie spårar var besökaren kommer från, vilken
sökmotor som använts, vilka länkar man klickat på, vilka
nyckelord som användes och var i världen som besökaren
befann sig när denne använde webbplatsen. Med denna
cookie vet Google Analytics till vem och till vilken
källa/medium/nyckelord som man ska tilldela uppgifter för en
måländring eller en e-handelstransaktion.
Denna cookie spårar var besökaren kommer från, vilken
sökmotor som använts, vilka länkar man klickat på, vilka
nyckelord som användes och var i världen som besökaren
befann sig när denne använde webbplatsen. Med denna
cookie vet Google Analytics till vem och till vilken
källa/medium/nyckelord som man ska tilldela uppgifter för en
måländring eller en e-handelstransaktion.
Registrerar ett unikt ID-nummer som identifierar en
återkommande användares enhet. ID:t används för riktade
annonser.
Spårningscookie för Microsoft Bing Ads Universal Event
Tracking (UET)

8

1 dag

1 dag
6 månader

3 månader

3 månader

1 dag

354_eng, 881_ins, 883_ins,
913_ins, la_decline, la_engid,
la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd,
la_ittrk, la_page1, la_page10,
la_page11, la_page12, la_page13,
la_page14, la_page15, la_page16,
la_page17, la_page18, la_page19,
la_page2, la_page20, la_page21,
la_page22, la_page23, la_page24,
la_page25, la_page26, la_page27,
la_page28, la_page29, la_page3,
la_page30, la_page31, la_page32,
la_page33, la_page34, la_page35,
la_page36, la_page37, la_page38,
la_page39, la_page4, la_page40,
la_page41, la_page42, la_page43,
la_page44, la_page45, la_page46,
la_page47, la_page48, la_page49,
la_page5, la_page50, la_page51,
la_page6, la_page7, la_page8,
la_page9, la_pagecount, la_poll
la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10,
la_time11, la_time12, la_time13,
la_time14, la_time15, la_time16,
la_time17, la_time18, la_time19,
la_time2, la_time20, la_time21,
la_time22, la_time23, la_time24,
la_time25, la_time26, la_time27,
la_time28, la_time29 la_time3,
la_time30, la_time31, la_time32,
la_time33, la_time34, la_time35,
la_time36, la_time37, la_time38,
la_time39, la_time4, la_time40,
la_time41, la_time42, la_time43,
la_time44, la_time45, la_time46,
la_time47, la_time48, la_time49,
la_time5, la_time50, la_time6,
la_time7, la_time8, la_time9,
la_trkd, la_ttrk, la_uid,
la_visitcount,
ab

LeadAnywhere cookies för webbanalys

30 dagar

Oklassificerad annonscookie

1 år

APID

Annonscookie

1 år

APISID, NID, SSID, SAPISID

18 månader

bcookie

Google ställer in ett antal cookies på sidor där Google Maps
används. Vi kan inte kontrollera de cookies som används av
Google, men de verkar inkludera olika typer av information för
att mäta antalet Google Maps-användare och deras beteende.
Google ställer in ett antal cookies på sidor där Google Maps
används. Vi kan inte kontrollera de cookies som används av
Google, men de verkar inkludera olika typer av information för
att mäta antalet Google Maps-användare och deras beteende.
Flera unika identifierare, förutom PREF som lagrar dina
alternativ, till exempel önskad zoomnivå.
Detta är en cookie som ASP.NET använder för att lagra en unik
identifierare för din session
Används för att spara information om besökare och för
säkerhetsautentisering
Cookie för LinkedIn webbläsar-ID

bkdc

Bluekai – Oracle | Dessa registrerar användarinformation (inga

3 månader

APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID,
HSID, NID, PREF

ASP.NET_SessionId
auth_token
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18 månader

Session
5 år
18 månader

personuppgifter eller känslig information) i annonssyfte.
bku
bscookie
c, rpx, khaos, put_2307, rpb
CMDD, CMID, CMPRO, CMPS,
CMRUM3, CMSC, CMST

datr

demdex

dl2,bt2

dpm
ex
fr
guest_id
HSID
id

id
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Bluekai – Oracle | Dessa registrerar användarinformation (inga
personuppgifter eller känslig information) i annonssyfte.
Cookie för LinkedIn säkert webbläsar-ID

6 månader

Denna cookie skapas av dubbelklick på Floodlight-taggar. I den
här cookien sparas slumpmässiga strängar.
Samlar in anonyma data som rör användarnas besök på
webbplatsen som antalet besök, genomsnittlig tid på sidan och
vilka sidor som har lästs in. Syftet är att visa riktade annonser.

30 dagar

Denna cookie identifierar webbläsaren som ansluter till
Facebook. Den är inte direkt kopplad till den enskilda
Facebook-användaren. Facebook anger att den används för att
åtgärda säkerhet och misstänkta inloggningar, särskilt vid
identifiering av bottar som försöker få åtkomst till tjänsten.
Facebook berättar också att beteendeprofilen som associeras
med varje datr-cookie tas bort efter 10 dagar. Denna cookie
läses även via Gilla-knappen och andra knappar och taggar på
Facebook som finns på många olika webbplatser.
Adobe Audience Manager använder denna cookie för att
tilldela besökaren på webbplatsen ett unikt ID. Demdexcookien hjälper Audience Manger att sköta grundfunktioner
som identifiering av besökare, ID-synkronisering,
segmentering, modellering, rapportering etc. Demdex-cookien
har ett TTL-intervall (time-to-live) på 180 dagar. TTL återställs
efter 180 dagar för varje användarinteraktion med en
partnerwebbplats. Cookien upphör om användaren inte
återvänder till sidan inom TTL-intervallet. Avstå: Audience
Manager återställer denna cookie med en Do Not Targetsträng om användaren inte samtycker till insamling av
uppgifter. I sådana fall är TTL för cookien 10 år.
AddThis är ett teknikföretag som möjliggör att webbplatser
och deras användare på ett enkelt sätt kan dela innehåll med
varandra, genom utbyte av ikoner och webbplatser för sociala
bokmärken. Cookies från AddThis används för att dela innehåll.
AddThis används även för att ta reda på hur innehåll delas på
webbplatsen.
Används av plattformen för social delning AddThis för att
registrera delar av webbplatsen som har besökts i syfte att
rekommendera andra delar av webbplatsen
Annons-/spårningscookie som används av Adobe Audience
Manager
AddThis används för delning i sociala medier

18 månader

Innehåller kombinationer av webbläsare och unika ID:n och
används för riktade annonser.
Används för att spara information om besökare och för
säkerhetsautentisering
Används av Google tillsammans med SID för att kontrollera
Google-användarkonton och senaste inloggningstid
Används av Google DoubleClick för att registrera och
rapportera användarens åtgärder på webbplatsen efter att ha
sett någon av annonsörernas annonser för att kunna mäta
annonseffektiviteten och kunna presentera riktade annonser
för användaren.
Yieldlab är en leverantörsplattform och leverantörslösning för
privata marknadsplatser inom Europas förlagsbransch. Yieldlab
använder cookies för att optimera och kontrollera annonser
från sina kunder som visas för användaren, till exempel

2 månader

10

18 månader

Session

180 dagar – 10 år

8 månader

24/07/2018
1 dag

5 år
18 månader
18 månader

1 år

id, mdata, syncdata_TTD

KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID,
PugT
lang

lang

lidc
loc
lu

MUID
MUIDB

mus, um

pdv
PERSIST
PREF

remember_checked
remember_checked_on
rtbData0
secure_session
sess
SEUNCY
SID

stx_user_id
TapAd_DID
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visningsfrekvensen för en viss annons som ska visas för
användaren. I vissa fall använder Yieldlab även information
från cookies för statistiska undersökningar.
Vi använder AddThis för att våra kunder ska kunna dela
innehåll från vår webbplats via e-post eller sociala medier som
Facebook och Twitter. Denna cookie innehåller inte några
personuppgifter. För att välja bort dessa cookies, gå till
www.addthis.com/privacy. Olika sociala nätverk kan också
använda sina egna cookies.
Denna cookie skapas av dubbelklick på Floodlight-taggar. I den
här cookien sparas slumpmässiga strängar.

1 år

30 dagar

Hjälper oss att identifiera språkinställningarna i användarens
webbläsare för att kunna presentera relevant information på
rätt språk.
Hjälper oss att identifiera språkinställningarna i användarens
webbläsare för att kunna presentera relevant information på
rätt språk.
LinkedIn-cookie som används för omdirigering

Session

AddThis: Används för att spara besökarnas geolokalisering för
att identifiera plats för den som delar
Används för att hantera inloggningsprocessen, kommer ihåg
användaren när de kommer tillbaka om de valt att förbli
inloggade.
Annonscookie som används av Bing, en sökmotor som ägs och
drivs av Microsoft.
Dessa cookies används av Microsoft för annonsering för att
anonymt kunna identifiera användarsessioner och på så vis
kunna mäta annonskampanjernas effektivitet
AddThis är ett teknikföretag som möjliggör att webbplatser
och deras användare på ett enkelt sätt kan dela innehåll med
varandra, genom utbyte av ikoner och webbplatser för sociala
bokmärken. Cookies från AddThis används för att dela innehåll.
AddThis används även för att ta reda på hur innehåll delas på
webbplatsen.
AddThis används för delning i sociala medier

1 år

Används för att samla in användarpreferenser för en viss
webbplats
Detta är en vanlig Google-cookie som används i flera av deras
tjänster. Den lagrar användarpreferenser och kan användas för
att anpassa annonser i sökningar på Google
Används för att spara information om besökare och för
säkerhetsautentisering
Används för att spara information om besökare och för
säkerhetsautentisering
Detta är en annonscookie som används av adap.tv

Session

Används för att spara information om besökare och för
säkerhetsautentisering
Detta är en annonscookie som används av AppNexus för att
spåra användarsessionen
Registrerar ett unikt ID-nummer som identifierar användarens
enhet vid återkommande besök.
Denna cookie används av Google tillsammans med HSID för att
kontrollera Google-användarkonton och senaste
inloggningstid.
Analys, multivariat testning och sidoptimering.

5 år

Används för att fastställa vilka enhetstyper (smartphone,
surfplattor, datorer, TV-apparater etc.) som används.

30 dagar
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Session

28/03/2018

18 månader

1 år
2 år

1 år

1 dag

18 månader

5 år
5 år
2 år

1 dag
6 månader
18 månader

1 år

TapAd_TS

2 månader

TDCPM

Används för att fastställa vilka enhetstyper (smartphone,
surfplattor, datorer, TV-apparater etc.) som används.
Detta är en annonscookie som används av TheTradeDesk

TDID

Detta är en annonscookie som används av TheTradeDesk

1 år

to_checksum

TruOptik är en plattform för datahantering och används för att
identifiera och segmentera målgrupper
TruOptik är en plattform för datahantering och används för att
identifiera och segmentera målgrupper
TruOptik är en plattform för datahantering och används för att
identifiera och segmentera målgrupper
TruOptik är en plattform för datahantering och används för att
identifiera och segmentera målgrupper
Adbrain använder cookies för att samla in uppgifter från
användarens enheter för att kunna spåra mellan olika enheter
för riktad annonsering.
Identifierar om användaren har samtyckt till användningen av
cookies.
Används för att spara information om besökare och för
säkerhetsautentisering
Cookie som samlar in uppgifter som inte kan identifieras,
skickas till en oidentifierad källa. Källidentiteten hålls hemlig
hos Whois Privacy Protection Service Inc.
Oklassificerad annonscookie

1 dag

Vi använder en tredjepartslösning för att hantera våra
bloggkommentarer. Den här lösningen sparar cookies för att
innehåll i bloggen ska kunna återanvändas. Mer information
finns i deras integritetspolicy.
Detta är en annonscookie som används av AppNexus för att
spåra användarsessionen
AddThis: Identifierar hur ofta en användare interagerar med
AddThis
AddThis: Används av den sociala delningsplattformer AddThis

2 år

visitor_id71092, visitor_id71092hash, lpv71092
pardot
VISITOR_INFO1_LIVE
SID HSID SSID APISID
SAPISID YSC GEUP PREF AID
NID OTZ LOGIN_INFO

Spårningscookie som används av Pardot. Cookies från Pardot
sparar inga personuppgifter alls, endast en unik identifierare.

10 år

Vi bäddar in videos från vår YouTube-kanal på webbplatsen
med hjälp av YouTube:s integritetsfrämjande läge. I detta läge
kan cookies sparas på din dator när du klickar på YouTube,
men YouTube sparar inte personuppgifter för uppspelning av
inbäddade videoklipp i integritetsfrämjande läge.

18 månader

xtc

AddThis: Identifierar användarens delning av innehåll via
sociala medier.

1 år

to_checksum
to_master
to_version
tuuid

tuuid, c, tuuid_last_update
twll
U

u
UID, UIDR

uuid2
uvc
vc
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1 år

1 dag
1 år
1 år
2 år

1 år
5 år
3 månader

1 år

1 dag
1 år
1 år

Bilaga 2
Webbplatser som den här policyn omfattar
Den här policyn gäller för följande webbplatser som drivs eller kontrolleras av AGCO:
africa.valtra.com
africa.valtra.com/fr
africa.valtra.com/pt
www.agco.com.ar
www.agco.com.br
www.agco.dk
agco.sc-cockpit.com
agco.sc-cockpit.com
www.agcoallis.com.ar
www.agcocorp.cn
agcocorp.com
www.agcocorp.mx
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom
www.agcomediaplace.com
www.agcomeetings.com
agconet.com
www.agco-oss.com
www.agcopartsandservice.com
www.agcopartsbooks.com
www.agcopubs.com
www.agco-rm.ru
agcoshop.agcoparts.com
www.agcoshop.co.uk
www.agcosuomi.fi
www.agcotechnologies.com
www.agcotrader.com
www.agcotripphotos.com
agrolink.agcotechnologies.com
allmakes.agcoreman.com
ame-en.masseyferguson.com
ame-fr.masseyferguson.com
www.antarcticatwo.com
www.antarcticatwo.ru
apac.oneagco.com
www.automatedproduction.com
batterytool.agcoparts.com
campaign.fendt.tv
careers.agcocorp.com
www.challenger-ag.com
www.challengerag.com.ar
www.challenger-ag.us
www.cumberlandpoultry.com
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www.eiksenteret.no
eme.oneagco.com
eneafe.agcotechnologies.com
eneamf.agcotechnologies.com
eneava.agcotechnologies.com
ennach.agcotechnologies.com
ennafe.agcotechnologies.com
ennamf.agcotechnologies.com
ensamf.agcotechnologies.com
ensava.agcotechnologies.com
www.fella.eu
www.fendt.com
www.fendt.hr
www.fendt.hu
www.fendt.tv
www.fendt-katana.com
www.fendt-katana.fr
www.fendt-katana.it
fiveaday.fendt.co.uk
www.gleanercombines.com
global.agcotechnologies.com
www.grainsystems.com
gsp.oneagco.com
www.hesston.com
www.holtagcpo.agcocorp.com
ideal.masseyferguson.com
insideAGCO.agcocorp.com
www.intivitycenter.com
investors.agcocorp.com
konfigurator.fendt.com
www.lely-forage.com
www.macallistercpo.agcocorp.com
mail.agcocorp.com
www.manzercpo.agcocorp.com
map.antarcticatwo.com
www.masseyferguson.co.nz
www.masseyferguson.co.ro
www.masseyferguson.co.uk
www.masseyferguson.co.za
www.massey-ferguson.com
www.masseyferguson.com.ar
www.masseyferguson.com.br
www.masseyferguson.com.br/espanol
www.masseyferguson.com.tr
www.masseyferguson.de
www.masseyferguson.dk
www.masseyferguson.es
www.masseyferguson.fi
www.masseyferguson.fr
www.masseyferguson.it
www.masseyferguson.mx
www.masseyferguson.nl
www.masseyferguson.ru
www.masseyferguson.se
www.masseyferguson.us
my.oneagco.com
onboarding.agcocorp.com
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www.precisionplanting.com
quality.fendt.com
rmi.agcopartsandservice.com
rmi.agcopartsandservice.com/home
shop.challenger-ag.com
shop.fendt.com
shop.masseyferguson.com
www.shopagco.com
smarttour.valtradev.com/uk
www.spracoupewillmar.com
sso.agcocorp.com
staging.agcotechnologies.com
test.fendt.com
uklubricants.agcoparts.com
www.valtra.at
www.valtra.be
www.valtra.cn
www.valtra.co.uk
www.valtra.com
www.valtra.com.ar
www.valtra.com.au
www.valtra.com.br
www.valtra.cz
www.valtra.de
www.valtra.dk
www.valtra.ee
www.valtra.es
www.valtra.fi
www.valtra.fr
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