
Cookie Domän Typ Syfte Varaktighet Leverantör

__cfruid .info.itslearning.com Nödvändig Identifierar pålitlig webbtrafik. Session Cloudflare

OptanonConsent .itslearning.com Nödvändig Hanterar besökares tillåtelse till cookies. 1 år OneTrust

OptanonConsent .itslearning.com Nödvändig Lagrar detaljer om platsens cookiekategori och kontrollerar om 
besökaren har accepterat eller nekat. 1 år OneTrust

flang .ads.linkedin.com Funktionell Lagrar en användares språkinställningar. Session LinkedIn

lidc .linkedin.com Funktionell Underlättar urval i datacentral. 1 dag LinkedIn

lang .linkedin.com Funktionell Kommer ihåg en användares språkinställningar. Session LinkedIn

_gcl_au .itslearning.com Analytisk Bevakar annonsers effektivitet på webbplatsen. 3 månader Google

AnalyticsSyncHistory .linkedin.com Analytisk Lagrar information om synkroniseringstid i utvalda länder. 1 månad LinkedIn

_ga .itslearning.com Analytisk Räknar besök, sessioner och kampanjdata och bevakar användning av 
platsen för att göra analyser. All information som lagras är anonym. 2 år Google

_gid .itslearning.com Analytisk Lagrar information om hur en användare använder webbplatsen, och 
gör samtidigt analyser av platsens prestanda. 1 dag Google

_gat_UA-84396221-7 .itslearning.com Analytisk Följer användares beteende och mäter webbplatsens prestanda. 1 minut Google

bscookie .www.linkedin.com Marknadsföring Lagrar handlingar gjorda på webbplatsen. 2 år LinkedIn

bcookie .linkedin.com Marknadsföring Delar knappar och annonstaggningar för att känna igen ett ID i web-
bläsaren. 2 år LinkedIn

UserMatchHistory .linkedin.com Marknadsföring Synkroniserar annonser för att presentera relevant information. 1 månad LinkedIn

_mkto_trk .itslearning.com Marknadsföring Följer en användares användning av webbplatsen. Cookies som är 
inställda av Marketo kan endast läsas av Marketo. 2 år Marketo

personalization_id .twitter.com Marknadsföring Integrerar med sociala medier och lagrar information om hur använ-
daren använder webbplatsen i syfte att följa som målgrupp. 2 år Twitter

_fbp .itslearning.com Marknadsföring
Visar annonser antingen när användaren är på Facebook eller på en 
digital plattform som drivs av Facebookannonser, efter att ha besökt 
webbplatsen.

3 månader Facebook

Cookies som används på våra webbplatser
Här är en lista över olika typer av cookies som används på vår webbplats, och för vilket syfte: 20.1.2022
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