
Informasjonskapsler 

Denne informasjonskapslingen gir deg mulighet til å lære om hvilke informasjonskapsler, fordeler og 

hvordan vi bruker dem på vårt nettsted. Hvis du vil deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din, kan du 

se vår informasjon om 'Kontrollere og slette informasjonskapsler'. Vær oppmerksom på at enkelte deler av 

nettstedet og din evne til å kjøpe produkter ikke fungerer korrekt hvis du deaktiverer alle 

informasjonskapsler. Ved å se denne informasjonen om informasjonskapsler og bruk av nettstedet vårt, 

samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler i nettleseren din i henhold til vår 

informasjonskapslingspolicy, med mindre du har 

deaktivert dem. 

1. Hva er en informasjonskapsel? 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettsteder kan sende til datamaskinen eller annen 

Internett-tilkoblet enhet når du besøker et nettsted. Dette vil identifisere nettleseren din eller for å lagre 

informasjon eller innstillinger i nettleseren din. Cookies inneholder vanligvis navnet på nettstedet de 

kommer fra, informasjon om deres levetid 

og en unik ID. 

2. Hvorfor bruker vi informasjonskapsler? 

Informasjonskapsler inneholder informasjon som hjelper til med å lage nettsteder på en mer effektiv måte 

og for å optimalisere bruken av nettstedet vårt. Vi bruker også informasjonskapsler for å gjøre anonymisert 

(dvs. uten 

identifisere brukeren) aggregatstatistikk, som hjelper oss å forstå hvordan brukeren navigerer på nettstedet 

vårt, og som et resultat kan vi gjøre innholdet og strukturen til nettstedet bedre. 

3. Hvilke cookies bruker vi? 

Vi bruker vanligvis to typer informasjonskapsler: økt informasjonskapsler og vedvarende 

informasjonskapsler. Session-cookies utløper på slutten av nettlesersesjonen din og de er obligatoriske. De 

brukes til at nettstedet skal fungere og gjør det mulig å bevege seg rundt det og bruke tjenestene og 

funksjonene. Andre informasjonskapsler, kjent som "vedvarende informasjonskapsler", lagres 

på datamaskinen eller mobilenheten mellom leserøkter. De er gyldige til fristen fastsatt av eieren av 

nettstedet eller til de er slettet manuelt av brukeren. Tredjeparts cookies, spesielt informasjonskapslene 

som brukes av brukerne av nettstedet, faller under eget personvern og sikkerhetsinnstillinger. 

Vær oppmerksom på at uten disse cookies, vil nettstedet ikke fungere så jevnt for deg som vi ønsker det, og 

vi kan ikke være i stand til å levere nettstedet eller bestemte tjenester eller funksjoner du har spesifikt bedt 

om. Deaktivering av disse informasjonskapslene kan føre til standard drift av nettstedet. 

Følgende er de viktigste informasjonskapslene vi bruker på vårt nettsted: 

Viktige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er obligatoriske. 



Funksjonelle cookies: De er også viktige for at nettstedet skal fungere. 

Målretting eller annonseringskapsler: De er avgjørende for å utføre forretningsmodellen, som er basert på 

åpning av et nettsted. Deaktivering av dem kan redusere nivået på visse betalte tjenester ved å gjøre dem 

utilgjengelig for eieren av nettstedet. Disse inkluderer markedsføring og statistikk informasjonskapsler. 

markedsføring 

Informasjonskapsler brukes til å levere annonser som er mer relevante for deg og dine interesser. De 

brukes også av 

utgivere og annonsører til å tilpasse en annonse og de er nyttige i kringkasting en 

reklame utenfor nettstedet. 

Cookies for arbeidssesjon: De samler informasjon om navigasjonen på nettstedet vårt. De kan forholde seg 

til 

De mest besøkte sidene eller feilmeldingene som vises på enkelte nettsider. De øker kvaliteten på 

tjenestene som tilbys av nettstedet og gjøre surfingen mer komfortabel. 

Lokalisering: De personliggjør informasjonen du ser til ditt bestemte sted. 

4. inneholder informasjonskapsler personlige opplysninger? 

Innsamling av personlig informasjon i løpet av bruk av informasjonskapsler er bare tillatt for å utføre 

visse spesifikke funksjoner til brukerne. For å forhindre uautorisert tilgang, er denne informasjonen 

klassifisert. 

5. Kontrollere og slette informasjonskapsler 

I utgangspunktet er de fleste nettlesere satt til å aktivere informasjonskapsler. Disse innstillingene kan 

imidlertid endres slik at du 

deaktiver informasjonskapsler eller be om advarsel når informasjonskapsler er installert på enheten. Du kan 

slette informasjonskapsler i 

Nettleseren din er vanligvis i Verktøy / Innstillinger-menyen under delen Databeskyttelse. Deaktivering og 

sletting 

Informasjonskapsler kan påvirke driften av visse funksjoner på nettstedet vårt. 

6. Databeskyttelse 

Vi anbefaler deg også å lese vår personvernpolicy nøye. 


