COOKIE TABELL

WHAT ARE COOKIES?
Cookies are small text files stored on your device (computer, tablet or mobile) when you are on the
Internet, including on L’Oréal Group’s websites. For more information, please consult the following
links: http://www.aboutcookies.org.

Vad är COOKIES?
Cookies är små textfiler som lagras på din enhet (dator, surfplatta eller mobil) när du är på Internet,
inklusive på L'Oréal Groups webbplatser. För mer information, vänligen se följande länkar:
http://www.aboutcookies.org.

DEACTIVATION OF COOKIES
You can easily adjust the settings of your browser in relation of activation or deactivation of cookies.
Please consult the Help Function of your browser if need be.
Many cookies are used to enhance the usability or functionality of websites/apps; therefore disabling
cookies may prevent you from using certain parts of our websites/apps as detailed in the Cookie Table
below.

INAKTIVERING AV COOKIES
Du kan enkelt justera inställningarna i din webbläsare i samband med aktivering eller inaktivering av
cookies. Vänligen konsultera med HjälpFunktionen i din webbläsare om det behövs.
Många cookies används för att förbättra användbarheten eller funktionaliteten hos
webbplatser/appar. Därför kan inaktivering av cookies hindra dig från att använda vissa delar av våra
webbplatser/appar så som beskrivs i cookie-tabellen nedan.
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TYPE OF COOKIE

Strictly necessary cookies

Strictly
necessary
cookies

Strictly necessary cookies

TYP AV COOKIE

Absolut
nödvändiga
cookies

ROLE

Necessary for the
website to function.
They are usually only
set in response to
actions made by you
which amount to a
request for services,
such as setting your
privacy preferences,
logging in or filling in
forms.

ROLL

Krävs
för
att
webbplatsen
ska
fungera. De är oftast
bara som svar på
åtgärder som du gör
som
utgör
en
begäran om tjänster,
såsom att ange dina
sekretessinställninga
r, logga in eller fylla i
formulär.

NAME OF COOKIES

YII_CSRF_TOKEN Securi
backend_*_*_*_saas
hydra_access_token
SimpleSAMLAuthToken
hash_route
AWSALB
d-eu-c-ecs
docebo_session

NAMN PÅ COOKIES

YII_CSRF_TOKEN Securi
backend_*_*_*_saas
hydra_access_token
SimpleSAMLAuthToken
hash_route
AWSALB
d-eu-c-ecs
docebo_session

WHAT IF I DO
NOT ACTIVATE
THEM ?
These cookies
cannot
be
deactivated.

Vad händer om
jag inte
aktiverar dem?
Dessa cookies
kan
inte
avaktiveras.
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