COOKIE POLICY
Sist oppdatert: 16.04.2018
Når du besøker våre nettsider på www.geviritdrift.no, eller noen av de andre
adressene sidene våre er tilgjengelige på, logger vi informasjon om besøket.
Informasjonen er innsamlet passivt og lagres i såkalte cookies, eller
informasjonskapsler, som er en liten tekstfil som lagres på din harddisk. Den kan ikke
benyttes til å identifisere deg, men enheten du benytter.
Informasjonskapslene inneholder blant annet informasjon om navigasjon, tid for
besøk, nettleserversjon med mer, og innhentes i markedsføringsøyemed, og for å gi
deg beste mulige brukeropplevelse. Informasjonen behandles kun av GEVIR IT DRIFT
og blir ikke gitt videre til tredjepart.
Vi benytter både session-cookies, persistent cookies, og tilsvarende teknologier.
Session-cookies er midlertidige og slettes når du lukker nettleseren. Persistent
cookies er mer permanente og lagres på enheten din inntil de slettes. Persistent
cookies slettes automatisk etter en stund, men fornyes hver gang du besøker
nettsiden.
Du har muligheten til å akseptere eller avvise cookies. De fleste nettlesere aksepterer
automatisk cookies, men du kan vanligvis modifisere nettleseren din til å avvise
cookies hvis du foretrekker det:
•
•
•
•

FireFox
Chrome
Internet Explorer
Safari

Hvis du ønsker å lære mer om cookies, eller hvordan du kan kontrollere eller slette
de, kan du gå til http://www.aboutcookies.org for en detaljert veiledning. I tillegg er
det enkelte tredjeparts annonsenettverk, inkludert Google, som tillater brukerne å
velge bort eller tilpasse preferanser knyttet til Internett-surfing:
Google Ads Settings

VI BENYTTER FØLGENDE COOKIES
Ved å besøke nettsidene våre, samtykker du i at disse informasjonskapslene lagres i
din nettleser. Du kan eventuelt skru av cookies i nettleseren din og besøke sidene
våre likevel, men da med begrenset funksjonalitet.

Google Analytics
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
servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her:
Personvernregler – Personvern og vilkår – Google
Informasjonskapselen fra Google Analytics er innstilt til å slettes automatisk etter 24
måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Det er mulig å reservere seg mot all
registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren:
Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Google Displaynettverket
Informasjonskapselen medfører at tredjepartsleverandører, inkludert Google, viser
målrettede annonser på en rekke nettsteder på Internett som er del av Google sitt
innholdsnettverk basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. Denne målrettingen
bidrar til en mer relevant markedsføring for deg som bruker. I henhold til Google sin
personvernpolitikk samles det ikke inn, eller brukes informasjon, som kan benyttes til
å identifisere deg som individ. Du kan reservere deg mot målrettede Google Display
annonser her:
Google Ads Settings
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