VILKÅR FOR INFORMASJONSKAPSLER
INFORMASJON OM VÅR BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER
Våre nettsteder bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre som bruker nettstedene våre.
Dette hjelper oss å gi deg en god opplevelse når du surfer på nettstedene våre og gir oss også
mulighet til å forbedre dem. Ved å fortsette å bla gjennom våre nettsteder godtar du vår bruk av
informasjonskapsler.
En informasjonskapsel er en liten fil med bokstaver og tall som vi lagrer i nettleseren din eller
harddisken på datamaskinen din hvis du samtykker. Informasjonskapsler inneholder informasjon som
overføres til datamaskinens harddisk.
Vi kan bruke følgende informasjonskapsler i løpet av ditt besøk på våre nettsider:


Strengt nødvendige informasjonskapsler. Dette er informasjonskapsler som kreves for driften av
våre nettsider. De inkluderer for eksempel informasjonskapsler som gjør at du kan logge deg på
sikre områder på nettstedene våre eller bruke en handlekurv.



Informasjonskapsler for analytisk bruk / ytelse. De tillater oss å gjenkjenne og telle antall
besøkende og for å se hvordan besøkende beveger seg rundt våre nettsteder når de bruker dem.
Dette hjelper oss med å forbedre måten nettstedene våre fungerer på, for eksempel ved å sikre
at brukerne enkelt finner det de leter etter.



Funksjonalitetskapsler. Disse brukes til å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til våre
nettsider. Dette gjør at vi kan tilpasse innholdet for deg, hilse med navn og huske preferansene
dine (for eksempel ditt valg av språk eller region).



Informasjonskapsler for målretting. Disse informasjonskapslene registrerer ditt besøk på våre
nettsider, sidene du har besøkt og lenkene du har fulgt. Vi vil bruke denne informasjonen til å
gjøre nettstedene våre samt reklame som vises på dem mer relevante for dine interesser. Vi kan
også dele denne informasjonen med tredjeparter for dette formålet.

Du finner mer informasjon om de enkelte informasjonskapslene vi bruker for øyeblikket, og de
formålene vi bruker dem i tabellen nedenfor:
Informasjonskapsel

Navn

Formål

Utløpstid

Bevarer brukernes status på

Økt

Strengt nødvendige informasjonskapsler
JSESSIONID

JSESSIONID

(nr-data.net)

tvers av sideforespørsler

Informasjonskapsler for analytisk bruk / ytelse
_ga

_ga

_gat

_gat

_gid

_gid

Google analytics: Brukes til å
skille brukere fra hverandre.

2 år
Økt
Økt

Funksjonalitetskapsler
annonser/ga-publikum

annonser/ga-publikum

Brukes av Google AdWords til

annonser/brukerlister/#

ads/user-lists/#

å engasjere besøkende som
trolig vil konvertere til kunder

Økt

basert på den besøkendees
nettoppførsel på nettsteder.
samle inn

samle inn

Brukes til å sende data til
Google

Analytics

besøkendes

om

enhet

oppførsel.

Økt

og

Sporer

den

besøkende over flere enheter
og markedsføringskanaler.
datadome

datadome

1 år

iphNett-handlekurv

iphNett-handlekurv

4166 dager

kameleoonTrackingTimes

kameleoonTrackingTimes

Disse

informasjonskapslene

Økt

visit.gif

visit.gif

husker valgene du gjør for å

Økt

t2s-p

t2s-p

forbedre opplevelsen din.

1 år

t2sRecoCalled

t2sRecoCalled

Økt

t2s-userId

t2s-userId

1 år

Informasjonskapsler for målretting
c

rubiconproject.com

Registrerer

anonymiserte

Økt

khaos

brukerdata, for eksempel IP-

1 år

put_#

adresse,

geografisk

29 dager

rpb

beliggenhet,

besøkte

29 dager

rpx

nettsteder

og

hvilke

29 dager

annonser

brukeren

har

klikket på, med det formål å
optimalisere
annonsevisningen basert på
brukerens

bevegelse

nettsteder

som

på

bruker

samme annonsenettverk.
IDE

doubleclick.net

Brukes av Google DoubleClick

2 år

til å registrere og rapportere
handlinger til brukeren av
nettstedet etter å ha sett
eller

klikket

på

en

av

annonsørens annonser med
det formål å måle effekten av
en annonse og presentere
målrettede

annonser

til

brukeren.
test_cookie

doubleclick.net

Brukes

til

å

sjekke

om

Økt

brukerens nettleser støtter
informasjonskapsler.
Vær oppmerksom på at informasjonskapslene vi bruker inkluderer tredjeparts informasjonskapsler,
for eksempel _dvp, _dvs, csc-event, som vi ikke eier eller kontrollerer. Den relevante tredjeparten
kontrollerer hvordan informasjonskapslene deres er innstilt.

Du kan blokkere informasjonskapsler ved å aktivere innstillingen i nettleseren din, slik at du kan
hindre bruk av alle eller noen informasjonskapsler. Hvis du ønsker å gjøre dette, bør du gjøre dette i
nettleserinnstillingene for hver nettleser du bruker. Men hvis du bruker nettleserinnstillingene til å
blokkere alle informasjonskapsler (inkludert viktige informasjonskapsler), får du kanskje ikke tilgang til
alle eller deler av våre nettsteder.
Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i våre vilkår for informasjonskapsler. Eventuelle slike
endringer skal vises her og tre i kraft umiddelbart. Din fortsatte bruk av våre nettsider forstås som at
at du godtar slike endringer.

