12.5 Bruk av Informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å samle nyttig statistikk om hvordan du
bruker innholdet vårt. Denne informasjonen bruker vi for å forbedre, videreutvikle og
tilpasse nettsidene våre. Dette kan for eksempel være informasjon om hvor du
kommer fra, hva slags nettleser du bruker og hvordan du navigerer deg rundt på
sidene våre.
Fra 1. juli 2013 må alle som er ansvarlige for en nettside og bruker cookies, innhente
brukernes samtykke. De aller fleste nettlesere er satt opp til å automatisk godta
cookies, men dersom du ønsker det kan du velge å endre dette slik at cookies ikke
blir akseptert. Mange nettsteder er imidlertid avhengige av cookies for å fungere som
tiltenkt.
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Informasjon som samles inn vil kun benyttes internt og ikke bli delt med 3. part. Vi
lagrer heller ikke informasjon som gjør det mulig for oss å identifisere deg personlig.
Ved å bruke nettsidene våre, samtykker du i at vi kan lagre cookies i din nettleser.
Google Analytics
Vi bruker Google Analytics for innsamling og analyse av besøksstatistikk. Google
bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille
rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre
tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.
Google Tag Manager
Vi bruker Goolge Tag Manager for å organisere og styre script som kjører på våre
domener.
ASP.net
For å kunne skille ulike besøkende fra hverandre bruker asp.net og asp en midlertidig
cookie som inneholder en autogenerert ID. Denne kalles for en session, og varer i 20
minutter. Hver gang en side lastes, forlenges levetiden med nye 20 minutter. Denne
slettes så snart du forlater nettstedet eller lukker din nettleser.
Cloudflare
Cloudflare oppretter en cookie som brukes til å overstyre sikkerhetsbegrensninger
basert på IP-adressen den besøkende kommer fra. Denne samsvarer ikke med noen
brukerid og den inneholder heller ikke noen personlig identifiserbar informasjon.
YouTube
YouTube er verdens største nettsted for opplastning, visning og deling av videoklipp
og eies av Google. Når du spiller av YouTube-innhold gjennom vår nettside kan
YouTube sette informasjonskapsler med det formål å måle antall avspillinger og
hvordan brukere oppfører seg. Dette kan kobles mot Google-kontoen din hvis du er

innlogget samtidig som du besøker vår nettside. Informasjon om bruken av denne
tjenesten, inkludert din ip-adresse kan overføres til Google sine servere.
Informasjonen som lagres identifserer deg ikke personlig med mindre du er innlogget
med din Google-konto.
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