
 

 

 

Om	vår	bruk	av	cookies	
 

Cookies (informasjonskapsler) er små tekstfiler, som blir lagret på din pc. Cookies brukes til å levere 
en bedre brukeropplevelse på nettside. For eksempel å gjenkjenne deg fra tidligere besøk, huske 
innstillinger du har gjort eller samle statistikk om nettsidens bruk. Cookies inneholder kun tekst.  

Nødvendige cookies hjelper til å forbedre brukeropplevelsen på nettsiden. De gjør det også mulig for 
oss å registrere antallet besøk vi får på nettsiden samt gir oss annen statistikk om hvordan brukere 
rører seg på siden. For eksempel hvilke sider du besøker, hvor lenge du er på nettsidene våre, samt 
hvilke felter i ett skjema som skaper utfordringer. 

Visse cookies benyttes for eksempel for å huske at du er innlogget og andre for at en skal kunne 
navigere rundt på nettsiden uten å måtte logge inn på nytt. Disse slettes når du forlater nettstedet 
eller lukker vinduet.  

Formålet med innsamling og analyse er å skaffe oss innsikt om hvilke tjenester som fungerer bra og 
hvilke tjenester vi bør forbedre. Målet vårt er å gi deg en god opplevelse av å bruke våre nettsider. Vi 
bruker herunder cookies for å gi deg mer relevante annonser. 

Vi	bruker	følgende	cookies:	
 

• Google Analytics samler inn informasjon om ditt atferdsmønster på nettsidene våre. Med 

denne informasjonen optimaliserer vi nettsiden og våre produkter så du skal få best mulig 

opplevelser både som bruker og kunde.  

• DoubleClick hjelper oss å vise relevante annonser på andre nettsteder som VG, Dagbladet, 

Nettavisen osv. 

• Google tag manager er et implementeringsverktøy for som kan benyttes for de overnevnte 

scriptene 

Du kan lese mer om bruk av våre Cookies og hva de lagrer i vår personvernerklæring her. 

Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av cookies. Fra menyen i din nettleser kan du selv 
kontrollere hvilke typeinformasjonskapsler/cookies som blir lagret på din pc.	Du kan også slette 
informasjonskapsler fra menyen i nettleseren din. De opprettes igjen neste gang du er inne på vårt 
eller andres nettsted, med mindre du har endret innstillingene dine til ikke å tillate dette. 

Vi har utviklet et eget cookiepanel som lar deg enkelt styre bruk av valgfrie cookies på vår nettside. 
Vær oppmerksom på at om du sier nei til informasjonskapsler, kan du påvirke funksjonaliteten på 
vår, så vel som andres, nettsider.	 

 


