Informasjon om informasjonskapsler
Som de fleste selskaper bruker vi noen forbedringstjenester på ovennevnte
nettsteder for å sikre kontinuerlig forbedring av våre nettsteder, men også for å
sikre riktig sikkerhet for våre nettbaserte tjenester, for å sikre tilgjengelighet,
integritet og personvern, for deg som bruker. .
Våre informasjonskapsler samler inn følgende informasjon:
Når du besøker tjenesten, kan det hende vi sender en eller flere
informasjonskapsler. Informasjonskapselen er en liten tekstfil som inneholder en
streng med alfanumeriske tegn til datamaskinen din, som identifiserer nettleseren
din på en unik måte.
Om tredjeparts bruk.
Sikkerhet på skjemaene våre: Vi bruker Google captcha som samler IP-adresser
for å unngå at inntrengere misbruker skjemaene til ulovlige formål.
Analytics: Vi bruker Google Analytics for alle nettstedene våre.
Du kan lese Googles policy = https://policies.google.com/privacy?hl=no eller
reservere deg ved å bruke Analytics-bortvalg =
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Kort undersøkelse om informasjonskapsler generelt.
- En vedvarende informasjonskapsel forblir på harddisken etter at du har lukket
nettleseren. Vedvarende informasjonskapsler kan brukes av nettleseren din ved
senere besøk på nettstedene.
- En øktkapsel er midlertidig og forsvinner etter at du har lukket nettleseren. (Den
vil ikke forbli på harddisken.)
Informasjonskapsler forårsaker ikke skade på datasystemer eller filer, og bare
nettstedene som overførte en bestemt informasjonskapsel til deg, kan lese, endre
eller slette slike informasjonskapsler, så lenge de fremdeles er til stede for
nettleserne dine. Hvis du ikke vil ha informasjon samlet inn ved bruk av
informasjonskapsler, er det enkle prosedyrer i de fleste nettlesere som lar deg slette
eksisterende informasjonskapsler, automatisk avvise informasjonskapsler, eller å
få valget mellom å avvise eller godta overføring av bestemte informasjonskapsler til
din datamaskin.
Vennligst se i nettleserinstruksjonene eller hjelpeskjermen for å lære mer om disse
funksjonene. På nettvett.no finner du beskrivelser om hvordan du kan du kan slette eller
avvise informasjonskapsler. Du må imidlertid være oppmerksom på at det å avvise
informasjonskapsler kan gjøre det vanskelig eller umulig for deg å bruke alle
porsjoner eller tjenester på nettsteder.

