Cookie politikk

Som de fleste andre nettsider bruker vi informasjonskapsler og lignende teknologier for å forstå
hvordan brukerne bruker nettsiden vår, slik at vi kan fortsette å forbedre den.
Google Analytics er en tjeneste som leveres av Google, Inc. Vi bruker Google Analytics, og
informasjonskapsler for statistiske formål for å analysere hvordan brukerne benytter seg av
nettsiden vår. Informasjonskapslene gir oss anonym informasjon om for eksempel en person
besøker nettsiden vår flere ganger, eller om en person ser på visse sider på nettsiden vår. Vi
buker faste informasjonskapsler. De lagres på datamaskinen etter at du har koblet fra pc-en.
Informasjonskapsler identifiser nettleseren din opp mot vår server hver gang du besøker
nettsiden vår. Hvis du ikke ønsker at vi skal samle inn “ikapsel”-informasjon, kan du deaktivere
informasjonskapsler ved å slå dem av i nettleseren din.
Nettlesere (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome…) settes opp til å automatisk akseptere
informasjonskapsler. Du kan endre innstillingene i nettleseren din for å blokkere eller slette
informasjonskapsler som er lagret på enheten din via nettleseren din. Se instruksjonene for
nettleseren for å lære mer om justering eller endring av innstillingene til nettleseren.
Hvis du velger å bruke nettsiden vår uten å blokkere eller deaktivere informasjonskapsler, oppgir
du at du samtykker i vår bruk av informasjonskapsler og (i samsvar med denne politikken og
resten av vår personvernpolitikk) av enhver informasjon vi samler inn ved bruk av disse
teknologiene.
Under se du informasjonskapslen vu bruker
Viktighet

Type

Navn

Funksjon

Nødvendig

Wordpress
informasjonskapsler

worpdress_*
wp-settings-*

Nettsidene bruker
Wordpress plattform
som
pulbiseringsverktøy.
Informasjonskapslen
e brukes til å
registrere bruken din
av nettsiden og å
huske om du har
tilgang til begrensede
sider som krever
autentifisering.
Informasjonen som
lagres i disse
informasjonskapslen
e kan ikke brukes til
kommersielle formål.
Det er nødvendige
for at nettsiden skal
fungere riktig, og hvis

Funksjonalitet

Preferanseinformasjonskapsler

redirect
dispatchDisclaimer

Tredjepart

Informasjonkapsler
for statistikk

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

du deaktiverer dem
er det flere
funksjoner på
nettsiden som ikke vil
virke lenger.
Preferanseinformasjonskapsler
tillater brukervalg og
å velge hvilke
preferanser som skal
lagres.
Informasjonskapsler
gjør at språkvalget
ditt for nettsiden blir
husket,
nettversjonen som
gjelder for ditt land
kan vises.
Disse
informasjonskapslen
e lagres på maskinen
din av eksterne
nettsteder som har
tjenester som brukes
på dette nettstedet.
Vi bruker Google
Analytics til å samle
inn statistisk
informasjon om
brukerne våre.
Google Analytics
registrerer
informasjon, som
hvilke sider du har
vært på, hvor lenge
du er på nettsiden,
hvordan du kom deg
til nettsiden, og
hvilker lenker du
klikker på.
Disse dataene hentes
ved bruk av en
JavaScript tag som
finnes på sidene på
nettsiden vår. Vi
henter ikke personlig

informasjon (f.eks.
navn og adresse) som
kan identifisere deg.

