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COOKIE POLICY 
Sist oppdatert: 12.05.22 

 
Når du besøker våre nettsider på www.geviritdrift.no.no, eller noen av de andre adressene sidene 
våre er tilgjengelige på, logger vi informasjon om besøket, som oftest i form av cookies. Disse 
benyttes for å personliggjøre innhold og funksjonalitet, analysere hvordan du bruker nettsiden og i 
markedsføringsøyemed. Informasjonen kan være om deg, dine preferanser eller enheten du bruker, 
og med mindre noe annet fremkommer av brukergrensesnittet kan informasjonen ikke benyttes til å 
identifisere deg direkte. 
 
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 
Edge 
Safari 
 
Hvis du ønsker å lære mer om cookies, eller hvordan du kan kontrollere eller slette de, kan du gå 
til http://www.youronlinechoices.com/nor/ for en detaljert guide om interessebasert markedsføring 
og personvern. 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 
Facebook annonseinnstillinger 
 

VI BENYTTER FØLGENDE COOKIES 
Handlekurv 
Lagrer informasjon om innholdet i handlekurven din, og dine domenesøk. 
 

Google Analytics 
Informasjonskapslene fra Google Analytics gjør oss i stand til å se antall besøkende, kilder til 
trafikken, hvordan du bruker nettsiden vår, og kan benyttes til å vise personlig tilpassede annonser. 
Informasjonskapslene er innstilt til å slettes automatisk etter 14 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, kan vise personlig 
tilpassede annonser på en rekke nettsteder på Internett som er del av Google sitt innholdsnettverk 
basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. 
 
 
  

mailto:support.sor@07.no
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/nb-no/hub/4522743/microsoft-edge-help
https://support.apple.com/safari
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Facebook 
Informasjonskapslene til Facebook gir innsikt om samhandling med våre annonser og vårt nettsted. 
Resultatene til annonsekampanjer på Facebook måles ved hjelp av informasjonskapsler, og 
informasjonskapsler hjelper med å levere og måle annonser i forskjellige nettlesere og på forskjellige 
enheter som brukes av samme person. 
 

RoundCube 
Lagrer informasjon om dine brukerpreferanser inkl. språk, visningsinnstillinger m.v. i vår WebMail. 
Kan benyttes til å identifisere deg som person hvis du oppgir personopplysninger i feltene for 
brukerinformasjon. Det er frivillig å oppgi personinformasjon. 
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