Senast uppdateringen gjordes: 2018-10-19

Här är en lista på cookies (kakor) som är viktiga för att vår webbplats ska fungera. De stödjer viktiga funktioner av webbplatsen för att säkerställa att den fungerar
som den ska.

Nödvändiga cookies
Namn på cookie
Icasess

Typ
Sessionscookie

Användning/data
Visar att man är inloggad

Icasesspublic

Under utredning

Testcookie

Permanent
cookie
Permanent
cookie
Sessionscookie

ICA Banken
Permanent

Permanent
cookie

CookieAgreement

Tid
Datat sparas så länge det finns en
inloggad session
Permanent

Domännamn
Icabanken.se

Används för att vi inte ska visa texten om att vi använder cookie
varje gång kunden går till sidan efter att kunden givit sitt OK till den.
Används för att testa att klienten tillåter cookies, annars visas ett
felmeddelande till kund.
Lagrar kundens val av identifieringsmetod för förval av metod vid
nästa identifiering.

1 år

10 år

Icabanken.se
Icaforsakring.se
Icabanken.se
Icaforsakring.se
Icabanken.se

När webbläsaren stängs

Icabanken.se

Marknadsföring och analys
Bannerid

PermanentCookie

Under utredning

30 dagar

Adtraction.se

_gaexp

PermanentCookie

Max 90 dagar

_gat

PermanentCookie

Icabanken.se
Google.com
Icabanken.se

_gid

SessionCookie

_ga

PermanentCookie

AMP_TOKEN

SessionCookie

IDE

PermanentCookie

Cookie för att avgöra om en besökare ska inkluderas i ett
experiment.
Denna cookie placeras i webbläsaren vid det första besöket och
används för att hantera och begränsa insamling av data vid
högbelastning.
Används för att Google Analytics ska skilja på användare och kunna
generera data för statistiskt användande av sidan
Används för att Google Analytics ska skilja på användare och kunna
generera data för statistiskt användande av sidan
Innehåller ett token som kan användas för att hämta ett klient-ID
från AMP Klient ID-tjänsten.
Används för att erbjuda relevant annonsering runt om på webben.
Riktad annonsering kan baseras på tidigare besökta webbplatser.
För mer information
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Om du önskar att avaktivera dig från cookies från DoubleClick besök
denna sida

Går ut efter 10 minuter
24 timmar

90 sekunder till 1 år

Icabanken.se
Tagmanager.com
Icabanken.se
Tagmanager.com
Tagmanager.com

1,5 år

Doubleclick.net

2 år
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New Relic – Applikation och systemövervakning – Tredje part
Vi använder New Relic för att övervaka våra applikationer. Det är en extern part till vilken vi skickar information om generell trafik och fel som våra applikationer
hanterar. De bearbetar informationen och presenterar det på ett lättöverskådligt sätt. De erbjuder även rapporter på rendreringstider i klienten hos kunden, något
som kan hjälpa oss att analysera våra implementationer. De har ett antal cookies för den lösningen.
New Relic har implementerats hos ICA Banken under september månad.
Här listas alla New Relics cookies (exern sida)

