
Typ av cookie Källa Ändamål Upphörande Hur man kan blockera 
cookies

Cookies och andra spårningstekniker som levereras av Janssen-Cilag AB

Nödvändig cook-
ie. Cookie namn: 

PHPSESSION

Janssen-Cilag 
AB

Denna cookie används för 
att hantera login på iCope

Upphör när du 
stänger din web-

bläsare

Du kan endre dine innstill-
inger i søkemotoren, for 
å akseptere eller ikke-ak-
septere disse cookisene.
Siden det brukes ulike 
søkemotorer, kan du gå inn 
på våres hjelpe-meny for 
mer informasjon.

Ej nödvändig 
cookie. Cookie 
namn: 

exp_last_visit 

Janssen-Cilag 
AB

Används av CMS för att 
spara tidsstämpel för sen-
aste besök. 

365 dagar Du kan ändra inställningar-
na i din webbläsare för att 
acceptera eller avvisa dessa 
cookies. De kan variera 
mellan olika webbläsare och 
du bör därför besöka hjälp-
menyn för din webbläsare 
för mer information.

Ej nödvändig 
cookie. Cookie 
namn: 

exp_last_activi-
ty 

Janssen-Cilag 
AB

Används av CMS för att 
spara tidsstämpel för sen-
ast besökta sidan. 

365 dagar Du kan ändra inställningar-
na i din webbläsare för att 
acceptera eller avvisa dessa 
cookies. De kan variera 
mellan olika webbläsare och 
du bör därför besöka hjälp-
menyn för din webbläsare 
för mer information.

Ej nödvändig 
cookie. Cookie 
namn: 

exp_tracker 

Janssen-Cilag 
AB

Används av CMS för att 
spara tidsstämpel för sen-
aste besökta 5 sidorna. 

365 dagar Du kan ändra inställningar-
na i din webbläsare för att 
acceptera eller avvisa dessa 
cookies. De kan variera 
mellan olika webbläsare och 
du bör därför besöka hjälp-
menyn för din webbläsare 
för mer information.

Cookies ock andra spårningstekniker som levereras av Janssen-Cilag AB´s serviceleverantörer och andra företag 
(tredje part cookies)

Cookies för 
hemsidestatistik 
Cookie namn: 
_utma, _utmb, 
_utmc, _utmz 

Google Ana-
lytics

Dessa cookies används för 
att samla in information 
om hur besökarna an-
vänder webbplatsen. Vi an-
vänder informationen för 
att sammanställa rapport-
er och för att hjälpa oss 
att förbättre webbplatsen. 
De olika cookies som finns 
samlar anonymt in infor-
mationen, inklusive antalet 
besökare på webbplatsen, 
där besökare har kommit 
till platsen från och vilka 
sidor de besökte. 

“Du kan ta bort spårningen 
via Google Analytics genom 
att besöka: 
http://tools.google.com/dl-
page/gaoptout?hl=en-GB.”

senast uppdaterad: 28.10.2014

Bilaga A: Typer av cookies som används på denna webbplats


