OM COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER) PÅ VÅRT NETTSTED
Axess Logistics * (i denne policyen kalt “vi”) bruker cookies (informasjonskapsler) på
nettstedet. Med ”cookies” mener vi alle de cookies, pixler og liknende sporingsteknikk som
gir oss informasjon om din enhet og lagrer informasjon om din enhet.
Vi plasserer også cookies på enheten din hvis du bruker vår portal og du kan lese mer om
dette på: https://www.axesslogistics.no/no/content/policy-bestammelser

Hva er cookies
En cookie er en liten tekstfil som nettestedet ber om å få lagre på din datamaskin. Det finnes
to typer cookies, midlertidige og permanente. Midlertidige cokies (også kalt session cookies)
lagres midlertidig i din datamaskins minne og fjernes når du stenger nettleseren din.
Permanente cookies lagres lengre slik det er beskrevet lenger ned. Vi bruker bare vanlige
”http cookies” og ikke mer teknisk avanserte cookies.
Vil du ha mer informasjon om cookies og lovgivingen som regulererer hvordan cookies kan
brukes så kan du se mer hos NKOM – nasjonal kommunikasjonsmyndighet (nkom.no).

Cookies på vårt nettsted – formål og bruk
Her beskriver vi hva slags cookies vi bruker, hvilke formål de brukes til, hva slags informasjon
som blir samlet inn gjennom cookies og om de lagres permanent eller midlertidig. Hvis du
ønsker å påvirke hvordan vi bruker informasjonskapsler så kan du styre det gjennom
nettleseren din. Les mer nedenfor i avsnittet om «unngå cookies».

For analyse og utvikling av nettstedet samt dets funksjonalitet
Vi bruker midlertidige og permanente cookies fra Google for å kunne analysere hvordan
nettstedet brukes og for å forbedre nettstedet. Gjennom cookies får vi informasjon om f
eks. din IP-adresse, hvor mange som besøker ulike sider på nettstedet, hvor lenge våre
besøkere blir på nettstedet, hvilke deler av nettstedet som brukes, hvilken enhet som
brukes, hvilken side våre besøkere kommer fra og fra hvilket land du og andre besøkere
surfer fra.
De cookies som vi bruker til disse formålene er ikke strengt nødvendige for at nettstedet skal
fungere og derfor kreves ditt samtykke for at vi skal kunne bruke cookies når du besøker
nettstedet.
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Googles midlertidig cookies heter ”pagead/1p-conversion/#”, ”pagead/1p-user-list/#” og
“collect”. Disse cookies slettes når du skruer av din nettleser. Googles permanenta cookies
heter ”analytics, _gid,” ”analytics, _ga”, ”_dc_gtm_UA-#”, ”_gat”, ”test_cookie” och ”gps”.
Disse lagres under en dag etter ditt besøk. Google har også en permanent cookie som heter
”SC_ANALYTICS_GLOBAL _COOKIE” som lagres i seks måneder etter ditt besøk.

Google kommer også til å bruke informasjon som samles inn til eget formål. Informasjon om
hvordan Google bruker cookies og hvordan du kan unngå disse kan du lese om på Googles
egen side her:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Hvordan vi behandler dine personopplysninger som bl.a. IP adressen finnes beskrevet her:
https://www.axesslogistics.no/no/content/policy-bestammelser

For nettstedets funksjonalitet og for å huske dine valg
Vi bruker midlertidige cookies og sessions cookies for nettestedets funksjonalitet og for å
huske dine valg. De cookies vi beskriver nedenfor kommer til å plasseres å din nettleser når
du bruker vårt nettsted. Disse cookiene er nødvendige for å tilby en tjeneste som du
ettertrykkelig har bedt om, dvs at de kreves for nettstedets funksjonalitet og for å kunne
huske dine valg og derfor behøves ikke ditt samtykke for å plassere disse cookiene på din
nettleser.
For å holde oversikt på ditt besøk plasseres en midlertidig cookie på din nettleser som
skaper et tilfeldig ID for ditt besøk. Denne cookien heter ASP.NET_SessionId og er en
midlertidig cookie som slettes når du skrur av din nettleser.
For å vite om du har aksepteret de cookies som krever samtykke bruker vi en permanent
cookie som heter PT.AllowCookies på din enhet i seks måneder. Denne cookie er nødvendig
for nettestedets funksjonalitet og derfor kreves ikke ditt samtykke for å bruke denne cookie.
Unngå cookies
Du kan blokkere visse typer av cookies ved å stille inn din nettleser slik at du automatisk
nekter lagring av cookies og informeres hver gang et nettsted ber om å få lagre en cookie.
Gjennom nettleseren kan du også undersøke hvilke cookies som har blitt lagret og slette
disse. Se nettleserens hjelpesider for mer informasjon.
Uten de cookies som vi har betegnet som nødvendige i beskrivelsen ovenfor kan du ikke
bruke alle deler av vårt nettsted. Øvrige cookies kan du blokkere, men hvis du velger å ikke
tillate cookies kan det medføre at nettestedet ikke fungerer optimalt. En annen konsekvens
om du unngår cookies er at vi får svakere underlag for å følge opp bruke av nettestedet og
dårligere muligheter til å forbedre det.
Hvis du blokkerer ikke-nødvnedige cookies kommer du til å få spørsmål om du vil akseptere
disse på nytt ved neste bruk av vårt nettsted.

Spørsmål?
Ved eventuelle spørsmål vennligst ta kontakt med oss på telefon +46 35 17 62 00 eller per
epost gdpr@axesslogistics.com. Hvis du vil ha mer informasjon om cookies, hva som er tillatt
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bruk av cookies eller vil sende klage på vår bruk av cookies så kan du ta kontakt med aktuell
tilsynsmyndighet Nkom (nasjonal kommunikasjonsmyndighet) eller Datatilsynet.

*Med Axess Logistics mener vi selskap som inngår i konsernet og som framkommer i tabellen
under.
Företag
Axess Logistics AB
Axess Logistics Sweden AB
Svensk Autotransport AB
Axess Logistics A/S,
Axess Logistics AS
Autologistikk AS
Nordic Car Logistics AB
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Dokumentet er oversatt fra svensk språk. Ved avvik vil den svenske versjonen være gjeldende.
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