Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Sist oppdatert 23.03.2020
Denne cookie-policyen forklarer hvordan NORD TOLK AS ("bedrift", "vi", "oss" og "vår") bruker
informasjonskapsler når du besøker våre nettsider på https://nordtolk.no. Den forklarer hva
teknologien er, og hvorfor vi bruker dem, så vel som dine rettigheter til å kontrollere bruken av
dem.
I noen tilfeller bruker vi informasjonskapsler for å samle inn personlig informasjon, eller så blir
det personlig informasjon hvis vi kombinerer det med annen informasjon.
Hva er informasjonskapsler?
Informasjonskapsler er små datafiler som lagres på datamaskinen eller mobilenheten din når
du besøker en nettside. Informasjonskapsler brukes for å få nettsidene til å fungere eller
fungere mer effektivt, samt for å gi rapporteringsinformasjon.
Informasjonskapsler satt av eieren av nettstedet (i dette tilfellet, NORD TOLK AS) kalles
"førsteparts informasjonskapsler". Informasjonskapsler satt av andre parter enn eieren av
nettstedet kalles "tredjeparts informasjonskapsler". Tredjeparts informasjonskapsler gjør det
mulig å tilby funksjoner eller funksjonalitet fra tredjepart på eller gjennom nettstedet (f.eks.
reklame, interaktivt innhold og analyse). Partene som angir disse tredjepartsinformasjonskapslene, kan gjenkjenne datamaskinen din både når den besøker det aktuelle
nettstedet og også når det besøker andre nettsteder.
Hvorfor bruker vi informasjonskapsler ?
Vi bruker informasjonskapsler fra første og tredjepart av flere grunner. Noen
informasjonskapsler er av tekniske grunner nødvendige for at vår nettside skal fungere, og vi
omtaler disse som "essensielle" eller "strengt nødvendige" informasjonskapsler. Andre
informasjonskapsler gjør det også mulig for oss å spore og målrette interessene til våre
brukere for å forbedre opplevelsen på vår nettside. Tredjeparter lagrer informasjonskapsler via
vårt nettsted for annonsering, analyse og andre formål. Dette er beskrevet mer detaljert
nedenfor.
De spesifikke typene informasjonskapsler fra første og tredjepart som lagres via våre nettsider
og formålene de utfører er beskrevet nedenfor (vær oppmerksom på at de spesifikke
informasjonskapslene som lagres, kan variere avhengig av de spesifikke egenskapene du
besøker på nettsiden).
Hvordan kan jeg kontrollere informasjonskapsler ?
Du har rett til å bestemme om du vil godta eller avvise informasjonskapsler. Du kan utøve
rettighetene dine ved administrasjon av samtykke. Samtykke-administratoren lar deg velge
hvilke kategorier av informasjonskapsler du godtar eller avviser. Essensielle eller strengt
nødvendige informasjonskapsler kan ikke avvises, da de strengt tatt er nødvendige for å gi
deg tjenester.
Samtykke-administratoren finner du i varslingsbanneret og på nettsiden vår. Hvis du velger å
avvise informasjonskapsler, kan du fremdeles bruke nettsiden vår, selv om din tilgang til
funksjonalitet og områder på nettstedet vårt kan være begrenset. Du kan også stille eller endre
nettleseren din for å godta eller avslå informasjonskapsler. Mer informasjon om
informasjonskapselhåndtering via nettleser, kan du finne på hjelpemenyen til nettleseren din.

De spesifikke typene informasjonskapsler fra første og tredjepart som lagres via vår nettside
og formålene de utfører, er beskrevet i tabellen nedenfor (vær oppmerksom på at de
spesifikke informasjonskapslene som lagres kan variere avhengig av de spesifikke
egenskapene du besøker):

Første-parts informasjonskapsler
Strengt nødvendig
NAVN

VARIGHET

FORMÅL

hs

Session

Sikkerhet

XSRF-TOKEN

Session

Sikkerhet
Informasjonskapselen er
satt av Wix
nettsidebyggeplatform på
Wix nettsiden for å hjelpe
med sikkerheten på
nettsiden og i å forhindre
angrep på tvers av nettsider.

Funksjonalitet
NAVN

VARIGHET

FORMÅL

svSession

Vedvarende (To år)

Sporer en besøkende på
alle wix.com-nettsider.
Informasjonen som samles
inn kan brukes til å gjøre
annonsering mer relevant
for besøkende.

SSR-caching

Session

Indikerer hvordan et nettsted
ble gjengitt. Denne
informasjonskapselen er
nødvendig for
hurtigbufferfunksjonen. En
cache brukes av nettstedet
for å optimalisere
responstiden mellom
besøkende og nettsiden.
Cachen lagres vanligvis i
den besøkende sin
nettleser.

Tredjeparts informasjonskapsler
NAVN

Funksjonalitet
VARIGHET

FORMÅL

TS01******

Session

Sikkerhet

TS01******

Session

Sikkerhet

Blir det brukt målrettet reklame ?
Tredjeparter kan lagre informasjonskapsler på datamaskinen eller mobilenheten din for å tjene
annonsering gjennom vår nettside. Tredjeparter kan bruke informasjon om dine besøk på dette
og andre nettsteder for å gi relevant annonsering om varer og tjenester som du kan være
interessert i. De kan også bruke teknologi som brukes til å måle effektiviteten til annonser.
Dette kan oppnås ved å bruke informasjonskapsler for å samle informasjon om dine besøk på
denne og andre nettsider for å gi relevant reklame for varer og tjenester av potensiell interesse
for deg. Informasjonen som samles inn gjennom denne prosessen gjør det ikke mulig for oss
eller dem å identifisere ditt navn, kontaktinformasjon eller andre detaljer som direkte
identifiserer deg med mindre du velger å oppgi disse.
Hvor ofte vil du oppdatere informasjon om bruk av informasjonskapsler?
Vi oppdaterer denne informasjonen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i
informasjonskapslene vi bruker eller av andre operasjonelle, juridiske eller regulatoriske
årsaker. Besøk derfor denne siden regelmessig for å holde deg oppdatert om vår bruk av
informasjonskapsler og relatert teknologi.
Datoen øverst i denne informasjonskapsel-policyen viser når den sist ble oppdatert.
Hvor kan jeg få ytterligere informasjon?
Hvis du har spørsmål om vår bruk av informasjonskapsler eller annen teknologi, kan du sende
oss en e-post på post@nordtolk.no eller per post til:
NORD TOLK AS
Festningsgata 4C
Kristiansand S, Agder 4608
Norway
Phone: (+47)38100111

