OM BRUKEN AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES) PÅ
NETTSTEDET VÅRT
På nettstedet vårt bruker vi informasjonskapsler. Se nedenfor for mer informasjon.
Hva er informasjonskapsler?
En informasjonskapsel er en liten tekstfil som nettstedet ber om å få lagre på datamaskinen
din. Det finnes to typer av informasjonskapsler, midlertidige og permanente. Midlertidige
informasjonskapsler (også kalt session cookies) lagres midlertidig i minnet på datamaskinen
din og fjernes når du stenger nettleseren din. De midlertidige informasjonskapslene vi
bruker, slettes etter besøket, og vi kartlegger ikke aktiviteten din gjennom disse
informasjonskapslene. Den permanente informasjonskapselen vi bruker, lagres i ett år på
datamaskinen din.
Dersom du ønsker mer informasjon om informasjonskapsler og om loven om elektronisk
kommunikasjon som regulerer hvordan man kan bruke informasjonskapsler, kan du besøke
Datatilsynets nettsider: http://www.datatilsynet.no/.
Informasjonskapsler på nettstedet vårt – formål og bruk
Her beskriver vi hva slags informasjonskapsler vi bruker, hvilke formål de brukes til, hva slags
informasjon som blir samlet inn gjennom informasjonskapsler og om de lagres permanent
eller midlertidig. Hvis du ønsker å påvirke hvordan vi bruker informasjonskapsler, kan du
styre det gjennom nettleseren din. Les mer nedenfor under «unngå informasjonskapsler».
Informasjonen som vi får fra ditt og andres besøk og aktivitet på nettstedet, logges aggregert
og kan ikke kobles til enkeltpersoner, hverken direkte eller indirekte. Vi lagrer ikke personlig
informasjon om deg gjennom informasjonskapsler.
For analyse og utvikling av nettstedet samt dets funksjonalitet
Vi bruker midlertidige informasjonskapsler for å kunne analysere hvordan nettstedet brukes
og for å forbedre nettstedet. Gjennom informasjonskapsler får vi informasjon om f.eks. hvor
mange som besøker forskjellige sider på nettstedet, hvor lenge hver besøkende blir værende
på nettstedet, hvilke deler av nettstedet som brukes, hva slags enhet som brukes, hvilken
side våre besøkende kommer fra samt fra hvilket land du og andre besøkende surfer fra.
De informasjonskapslene vi bruker til disse formålene, er ikke strengt tatt nødvendige for at
nettstedet skal fungere, og derfor kreves det samtykke fra deg for at vi skal kunne bruke
informasjonskapsler når du besøker nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt gir du ditt
samtykke til at vi plasserer midlertidige informasjonskapsler på datamaskinen din.
For nettstedets funksjonalitet
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Vi bruker midlertidige informasjonskapsler for å opprettholde nettstedets funksjonalitet og
holde orden på din økt. Disse informasjonskapslene er nødvendige for portalens
funksjonalitet, og derfor kreves det ikke samtykke fra deg for bruken av disse
informasjonskapslene.

For å vite om du har godtatt bruken av informasjonskapsler
For å vite om du har godtatt den informasjonskapselen som krever samtykke, bruker vi en
permanent informasjonskapsel som lagres i nettleseren din i ett år. Denne
informasjonskapselen er nødvendig for nettstedets funksjonalitet, og derfor kreves det ikke
samtykke fra deg for bruken av denne informasjonskapselen.
Bruken av informasjonskapsler på nettstedet vårt – tredjeparter
Noe av informasjonen som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler på nettstedet vårt,
håndteres, i tillegg til av oss selv, også av Google, som tilbyr webanalysetjenesten Google
Analytics. Her kan du lese mer om hvordan Google bruker informasjonskapsler og hvordan
du kan unngå disse.
Unngå informasjonskapsler
Dersom du ikke ønsker å godta informasjonskapsler, kan nettleseren din stilles inn slik at du
automatisk nekter lagring av informasjonskapsler eller informeres hver gang et nettsted ber
om å få lagre en informasjonskapsel. Gjennom nettleseren kan du også finne ut hvilke
informasjonskapsler som er blitt lagret samt slette disse. Se nettleserens hjelpesider for mer
informasjon.
Uten de informasjonskapslene som vi anser som nødvendige i beskrivelsen ovenfor, kan du
ikke bruke alle deler av nettstedet vårt. Andre informasjonskapsler kan du blokkere, men
dersom du velger å ikke tillate informasjonskapsler, kan det føre til at nettstedet ikke
fungerer optimalt. En annen konsekvens hvis du unngår informasjonskapsler, er at vi får et
dårligere grunnlag til å følge opp bruken av nettstedet, og dårligere muligheter til å forbedre
det.
Hvis du blokkerer informasjonskapsler, kommer du til å få spørsmålet om du ønsker å godta
disse på nytt neste gang du besøker nettstedet vårt.
Spørsmål?
Hvis du har spørsmål, kan du kontakte gdpr@axesslogistics.com.
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