Personvern
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en så god brukeropplevelse som mulig. Ved
videre bruk av nettstedet aksepterer du at slik informasjon benyttes.
På dette nettstedet logger vi anonym informasjon om alle besøkende. Vi bruker cookies hovedsakelig
for trafikkmåling og optimalisering av innhold og brukeropplevelse. Denne informasjonen kan ikke
spores tilbake til deg som enkeltperson.
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1 Informasjonskapsler – hva det er og hvordan det fungerer
Informasjonskapsler – eller cookies – er noe de aller fleste nettsider benytter seg av i dag. En
informasjonskapsel er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne og gjør at vi kan se hva
du trykker på, hvordan du navigerer på nettsiden samt hvordan innholdet på nettsiden presterer.
Videre samler vi blant annet inn informasjon om navigasjon, tid for besøk, hvilken nettleser du
bruker og så videre. Dette gjør vi slik at vi best mulig kan tilpasse innholdet på nettstedet til deg som
bruker. De fleste nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, osv.) er stilt inn til å
akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at
informasjonskapslene ikke blir akseptert.
Vi gjør oppmerksom på at dette kan medføre at svært mange nettsider ikke lenger vil fungere som de
skal.
2 Hva vi bruker informasjonskapsler til
Google Analytics
Analyseverktøyet Google Analytics benyttes for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på
nettstedet. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse
innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det
ikke inn personlig informasjon om deg som bruker. Dataene som samles inn lagres på Googles
tjenere.
Google Tag Manager
Google Tag Manager håndterer sporingskoder og refererer til sporingsoppsett og tracking til
tredjepartsløsninger som Universal Analytics (Google Analytics) og brukes til optimalisering av
nettsiden og markedsføringstjenester. Alt av sporingskoder kjøres og håndteres via Google Tag
3 Innhenting av informasjon
Infotjenester samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi
denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å
gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.
Eksempel på skjema:
Kontaktskjema
Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste
Ved kjøp av produkter eller tjenester på en nettside
Når man laster ned dokumenter som e-bøker eller annet
Ved påmelding til å motta nyhetsbrev eller blogg på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes:
Å gi brukeren tilgang til våre produkter og tjenester
Å sende relevant informasjon til brukeren
Å kunne ta kontakt for å tilby produkter eller tjenester
4 Hvordan slette informasjonskapsler
Normalt sett er de fleste nettlesere stilt inn til å godta informasjonskapsler. Vi gjør oppmerksom på
at du kan slette disse ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Du
finner informasjonen om dette i “Hjelp”-funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å
begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet.
Hvis du vil fjerne informasjonskapsler (cookies) fra datamaskinen, kan du bruke disse
veiledningene:
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox

