
Policy för cookies
Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil som lagrar information på din dator när du besöker en webbplats. Cookies gör det möjligt för
webbplatser att förbättra sin tjänst, uppskatta antalet besökare och användarmönster, lagra information om besökarnas
val och känna igen dem när de återkommer.

Creditstar kommer att ställa in en cookie på landningssidan www.creditstar.se, och så fort som möjligt kommer vi att
ge dig information om hur vi använder cookies. Genom att använda vår webbplats godkänner du att det används
cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte godkänner cookies (eller inte godkänner cookies från tredje
part), men om du gör detta är det möjligt att du inte kommer att kunna använda webbplatsen fullt ut, och det är möjligt
att du inte kan ta del av vissa kampanjer som vi kör då och då. Tredje partsannonsörer på vår webbplats kan också
använda cookies, men vi har inte någon tillgång eller kontroll över dem.

Varför vi använder cookies?

Vi använder cookies för att ge våra kunder en bättre upplevelse och tillhandahålla dig vår tjänst; dessa personuppgifter
används endast av oss och delas inte med tredje man. Cookies gör det möjligt för vår webbplats att komma ihåg dina
preferenser och anpassa vår webbplats. Cookies hjälper oss även att förstå vilka sidor som våra kunder gillar på vår
webbplats, exempelvis använder vi cookies till att räkna antalet besök på olika sidor eller hur många kunder som
slutför en ansökan. Vi kan inte identifiera en särskild kund med denna information, men den hjälper oss att förstå våra
kunders behov och förbättra vår tjänst. Vi ställer även in cookies för att hantera låneansökningar och processer för att
hantera konton som är viktiga för att tillhandahålla dig tjänsten.
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