Kakor på SJ.se
Förstaparts
Kaknamn
eller
tredjepartskakor
Förstaparts

Domännamn

Data som lagras

Syfte

Lagringstid

Lämnas information till
tredje part?

Innehåller IP-adress och
port för målservern.

En teknisk lösning för att
stödja fler samtidiga
användare.

Session

Nej

1 år

Nej

www.sj.se

Hållare för
Ge kunden en bättre
personaliserings-parametrar. upplevelse
på webbplatsen.

.sj.se

En siffra.

En teknisk lösning för att
stödja fler samtidiga
användare.

Session

Nej

Tidsstämpel och slumptal

En teknisk lösning för att
stödja fler samtidiga
användare.

Session

Nej

Användarens aktiva
säljställe.

En teknisk lösning för att
stödja fler samtidiga
användare mha en
webbcache.

Session

Nej

Websessionshantering

Behövs för att identifiera
klienten med
websessionen.

Session

Nej

Indikator, siffra.

Indikerar medgivande för
kakor.

3 månader

Nej

Text

Indikerar att
informationsmeddelande
stängts av användaren
på startsidan

Aldrig

Nej

En siffra.

Sparar information som
används för statistik

Session

Nej

Kampanjkod

Sparar information som
används för statistik

Session

Nej

Dessa kakor lagrar
information om huruvida
besökarens webbläsare är
inställd för att acceptera
kakor eller inte, se om
besökaren har besökt
webbplatsen tidigare eller
inte, (dvs. för att identifiera
unika besökare) samt spara
information angående
pågående bokning. Inga
personuppgifter lagras i
dessa kakor.

Verktyg för att analysera
besökares beteende för
att förbättra
kundupplevelsen samt
säkerställa webbplatsens
funktionalitet.

s_cc: Session

Ja, till Adobe endast för att
Adobe ska kunna utföra
tjänster till SJ. Adobe lämnar
inte över datan till tredje part.

Dessa kakor lagrar
information om hur
besökaren använder SJs
webbplats, inklusive antalet
sidor som visats, varifrån
besökaren kommer och
antalet besök. Inga
personuppgifter lagras i
dessa kakor.

Verktyg för att analysera
besökares beteende för
att förbättra
kundupplevelsen samt
säkerställa webbplatsens
funktionalitet.

_ga: 2 år

Dessa kakor lämnar
uppgifter till youtube om
prestanda och statistik för
video som lagts till på sidan.
Inga personuppgifter lagras i
dessa cookies.

Verktyg för att analysera
video-prestanda för att
förbättra
användarupplevelsen
och säkerställa
funktionalitet.

PREF: 12 timmar

BIGipServer~<name>~<server> .sj.se
www.sj.se
www2.sj.se
nyhetsrum.sj.se
ombord.sj.se

Förstaparts

SessionPersistence

Förstaparts

X-LBBES

Förstaparts

X-STBE

Förstaparts

X-api.sj.se-service

.sj.se

www.sj.se
.sj.se
www.sj.se
.sj.se
www.sj.se
Förstaparts

X-api.sj.se-session-v<n>

.sj.se
www.sj.se

Förstaparts

sjcookies

.sj.se
www.sj.se

Förstaparts

bulletinsClosed

.sj.se
www.sj.se

Förstaparts

notloggedinfired

.sj.se

Förstaparts

campaigncode

Tredjeparts(*)

s_cc

.sj.se

s_vi

www.sj.se

www.sj.se
.sj.se
www.sj.se

s_sq
s_fid

Tredjeparts(*)

_ga
_gat

sj.se
(Google
Analytics)

_gat_<hashcode>

Tredjeparts(*)

PREF
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC

youtube.com

s_vi: 5 år
s_sq: Session
s_fid: 5 år

_gat: 8 timmar

Ja, till Google endast för att
Google ska kunna utföra
tjänster till SJ. Google lämnar
inte över datan till tredje part.

_gat_<hashcode>: 8
timmar

Ja, till Youtube endast för
att Youtube ska kunna utföra
VISITOR_INFO1_LIVE: tjänster till
12 timmar
SJ. Youtube lämnar inte över
datan till tredje part.
YSC: Session

Tredjeparts(*)

imp_sb

sj.se
(NowInteract)

imp_sk
imp_st
imp_uk

Tredjeparts(*)

C

Track.adform.net

cid

.adform.net

uid
_qca

Tredjeparts(*)

IDE

.doubleclick.net

id

Dessa kakor lagrar
information om besökare för
att erbjuda produkter och
tjänster och för att
möjliggöra funktioner på
webbplatsen. Informationen
används för att bättre förstå
hur besökare använder
webbplatsen och för att
presentera aktuell, relevant
information för dem.

Verktyg för att analysera
besökares beteende för
att förbättra
kundupplevelsen samt
säkerställa webbplatsens
funktionalitet.

Dessa kakor lagrar
information om vilka
annonser en besökare sett,
de annonser besökaren
klickat på och de sidor
besökaren besökt på SJs
webbplats efteråt.

Dessa kakor används för
att kunna visa relevanta
annonser för besökaren
och för att se hur många
besökare som ser en
reklamkampanj för SJ på
andra siter och sedan
genomför köp på SJs
webbplats samt för
utvärdering av SJs
reklamkampanjer.

C: 1 dag

Dessa kakor lagrar unika id
för besökarens webbläsare,
sida, annons.

Att öka effektiviteten i
reklam och
marknadsföring.

IDE: 2 år

BT
RET
TD_UNIQUE_IMP
TD_POOL
TD_PIC
TD_ANTEC
TD_EH<counter>
TradedoublerGUID
OPT_OUT
RET

imp_sk: Session
imp_st: Session
imp_uk:1 dag

DSID

Tredjeparts(*)

imp_sb: 1 dag

cid: 1 månad
uid: 1 månad

All insamlad statistik
genom dessa kakor är
anonym, dessa tredje parter
samlar aldrig in specifik
kundstatistik och dessa
uppgifter blir heller aldrig
delade med någon annan
tredje part.

Kakorna används av
tredje
parten Tradedoubler i
syfta att spåra
försäljning på sj.se drive
n
frånmarknadsaktiveter på
externa webbplatser.

Ja, till Adform. Adform har
bara tillgång till anonym data,
dvs. inga personuppgifter,
som namn eller e-mail adress
eller andra personuppgifter.

_qca: 1 år

id: 2 år
DSID: 12 timmar

.tradedoubler.co
m

Ja, till NowInteract endast för
att NowInteract ska kunna
utföra tjänster till
SJ. NowInteract lämnar inte
över datan till tredje part om
de inte fått tillåtelse eller
lagen kräver det.

BT: 1 år
RET: 1 år
TD_UNIQUE_IMP:
1 år
TD_POOL: 1 år
TD_PIC: 1 år
TD_ANTEC: 1 år
TD_EH<counter>:
1 år
TradedoublerGUID:
1 år
OPT_OUT: 1 år
RET: 1 år

Ja, till
DoubleClick. DoubleClick har
bara tillgång till anonym data,
dvs. inga personuppgifter.
Med användarens tillstånd
kan information relaterad till
DoubleClick-kakan läggas till
användarens Google-konto.
Ja,
till Tradedoubler.Tradedoubler
har inte tillgång
till någrapersonuppgifter med
undantag
förbokningsnummer.

(*) Tredjepartskakor är inte under SJs kontroll och deras namn, antal och innehåll kan förändras efter beslut av integrationens ägare. Detta
dokument avser endast att ge en bild av aktuell situation.

