
ADVOKATFIRMAN TITOV & PARTNERS COOKIEPOLICY 

Advokatfirman Titov & Partners (nedan ”Titov & Partners”) använder cookies på sin 
webbplats i syfte att optimera dess funktion och förbättra besökarens upplevelse av 
densamma. I denna cookiepolicy redogörs för tillämpningen av cookies och vilka val du som 
webbplatsbesökare kan göra. För mer information om hur Titov & Partners behandlar 
personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy.

VARFÖR COOKIES

Tillämpningen av cookies på en webbplats syftar till att ge dig som besökare tillgång till olika 
funktioner som optimerar användningen av webbplatsen, liksom att ge ägaren av 
webbplatsen viss information om hur den används. Själva cookien utgörs av en liten textfil 
som en webbplats begär att få spara på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. 

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil på din dator under längre tid och 
den andra saknar utgångsdatum – en så kallad sessioncookie. Cookies som lagras under en 
längre tid har ett utgångsdatum, medan en sessioncookie är tillfällig och lagras endast under 
ditt besök på webbplatsen och raderas när du stänger webbläsaren. En cookie sätts 
antingen av innehavaren av en webbplats och är en så kallad förstapartscookie, eller av en 
annan webbplats och är då en tredjepartscookie.

TITOV & PARTNERS COOKIES

Titov & Partners använder Google Analytics som statistikverktyg. Det innebär att vi får 
kontinuerlig information om hur vår webbplats används för att på så vis utvärdera dess 
funktioner och vidareutveckla desamma. Vi får exempelvis information om antalet besökare, 
vilka sidor som besöks och hur länge besöken varar. 

Genom tillämpningen av Google Analytics förekommer följande cookies på Titov & Partners 
webbplats:

• _ga (lagringstid 2 år)

• _gid (lagringstid 24 timmar)

• _gat_gtag_[Property-ID] (lagringstid 1 minut)

Respektive cookie används av Google Analytics för att identifiera ett besök och får på så vis 
också tillgång till den information som samlas in via cookien.

BLOCKERING AV COOKIES

För det fall du önskar blockera vår användning av cookies på din dator kan du ställa in det i 
din webbläsare. Det kan dock få till följd att vissa av de funktioner som finns på webbplatsen 
inte kommer att fungera optimalt eller inte alls. Din användarupplevelse kan således komma 
att inverkas negativt. 

https://www.titovlaw.se/files/Integritetspolicy_TP_v_181112.pdf


Likaså om du inte önskar att dina besök på vår webbplats ska visas i den statistik som 
Google Analytics rapporterar kan du installera tillägget ”Google Analytics Opt-out” i din 
webbläsare. 

TREDJEPARTSCOOKIES

Titov & Partners webbplats kan komma att innehålla cookies som sätts av en tredjepart, vilka 
vi inte har åtkomst till eller kan styra över. Det kan exempelvis vara innehåll från LinkedIn och 
andra sociala nätverk som använder cookies på vår webbplats. Det innebär att du som 
besökare av vår webbplats behöver kontrollera dessa leverantörers cookie-användning för 
mer specifik information.

ÄNDRINGAR I DENNA COOKIEPOLICY

Titov & Partners förbehåller sig rätten att göra ändringar eller uppdateringar av denna 
cookiepolicy vid behov.


