Cookie-erklæring
Bruk av cookies
Våre nettsider benytter såkalte cookies (informasjonskapsler på norsk). Dette er små datafiler som lagres på
datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En cookie tilhører et bestemt nettsted, og
kan ikke leses av andre nettsteder. Hva som lagres i en cookie varierer, men vanligvis er det id-nøkler som
gjør det mulig å lagre brukerinnstillinger eller huske en bruker som har besøkt nettstedet tidligere.

Tredjeparts cookies
En cookie er opprettet av nettstedet du besøker. Hvis man inkluderer innhold (for eksempel et
reklamebanner) fra et annet nettsted, vil det kunne opprettes cookies fra dette nettstedet også. Disse
cookiene kalles tredjeparts cookies (fordi de tilhører et annet nettsted enn det man egentlig besøker). Slike
cookies benyttes som regel til innsamling av statistikk.

Hvordan cookies brukes på våre nettsteder
Våre nettsteder bruker cookies til å identifisere brukersesjoner, for eksempel for at du skal slippe å skrive inn
brukernavn og passord for hver sidevisning.
Hvis vi gjennomfører brukerundersøkelser lagrer vi også cookies som forteller oss om du har takket nei til å
svare eller allerede har svart, fordi du skal slippe å bli spurt om å delta hver gang du er innom nettstedene
våre.
Vi bruker cookies til å holde skjemaer utfylte når du navigerer frem og tilbake mellom de forskjellige stegene
i dem.
I tillegg innhenter vi statistikk om hvordan sidene våre blir brukt for å kunne forbedre brukeropplevelsen, og
i den forbindelse brukes cookies for å kunne observere hvordan brukere navigerer seg gjennom et nettsted.
Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som
person.

Hvordan man kan reservere seg mot bruk av informasjonskapsler
For å reservere deg mot bruk av informasjonskapsler må man endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren sin.
Linker til instruksjoner for de vanligste nettleserne finnes nedenfor. Der hvor det ikke finnes norske
veiledninger har vi linket til de engelske.








Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647)
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy)
Opera (https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera)
Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/nb-no/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10)
Microsoft Edge (som del av Microsofts personvernerklæring)
(https://privacy.microsoft.com/nb-no/privacystatement)
Apple Safari på Macintosh (https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US)
Apple Safari på iPhone, iPad eller iPod https://support.apple.com/en-us/HT201265)
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Markedsføring
Markedsførings-cookies brukes til å spore besøkende på nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er
relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifull for utgivere og tredjeparts
annonsører.
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Inneholder en unik ID som Google
bruker til å huske preferansene
dine og andre opplysninger, for
eksempel foretrukket språk
Brukes av Google og Youtube for
å tilpasse annonsene i deres
tjenester, for eksempel Google
Søk. Google bruker slike
informasjonskapsler til for
eksempel å huske de siste søkene
dine, tidligere samhandling med
en annonsørs annonser eller
søkeresultater, og besøk til en
annonsørs nettsted. Dette gjør
det lettere for Google å vise deg
tilpassede annonser.
Brukes av Google for annonser de
viser på nettet, utenfor deres
egne nettsteder. Andre Googletjenester, som for eksempel
YouTube, kan også bruke disse
informasjonskapslene for å vise
deg mer relevante annonser.
.google.no, .google.com
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