Vi streber etter å respektere personvernet og sikkerheten til våre brukere, kunder og
leverandører, samt deres representanter, i forbindelse med alle produkter, tjenester
apper og nettsteder som leveres av Glooko, Inc. og våre tilknyttede selskaper («Glookomerkevarer»). Disse retningslinjene for informasjonskapsler forklarer hva
informasjonskapsler er, hvordan vi bruker informasjonskapsler, hvordan tredjeparter vi
samarbeider med, kan bruke informasjonskapsler på nettstedet vårt, dine valg
vedrørende informasjonskapsler og ytterligere informasjon om informasjonskapsler.
Glooko-merkevarers nettsteder og digitale medier, inkludert apper, mobilapper, kontoer
på sosiale medier, Internett og Wi-Fi-aktiverte enheter, osv. («nettsteder»), kan bruke
informasjonskapsler og lignende teknologier (for eksempel pikseltagger, usynlige
sporingsbilder, osv.) for å gjøre det mulig for oss og tredjeparter å innhente informasjon
om dine besøk på nettstedene, inkludert analyse av besøksmønstrene dine. Vi kan
bruke denne informasjonen til å behandle dine transaksjoner eller forespørsler, og – der
det er aktuelt – levere nettbaserte og mobile annonser, meldinger og innhold fra oss
samt tredjeparter, spesifikt for dine interesser.
Hva er informasjonskapsler? Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på
datamaskinen din eller dine andre enheter. De brukes ofte til å få nettsteder til å fungere
eller forbedre effektiviteten til et nettsted. Informasjonskapsler forbedrer nettstedets
funksjonalitet og brukeropplevelse fordi nettsteder kan lese og skrive til disse
tekstfilene, slik at nettstedet kan gjenkjenne deg og huske viktig informasjon som vil
gjøre bruken din av nettstedet mer praktisk (dvs. ved å huske språket ditt eller
skriftinnstillingene dine).
Funksjonalitetskoder/-filer krever ikke ditt samtykke. For analytiske og andre koder/filer
gjelder følgende: Der det er aktuelt og påkrevd ved lov, ber vi om ditt samtykke før vi
utplasserer dem på enheten din, eller tillater deg å velge bort vår bruk av disse typene
av informasjonskapsler. Du kan gi ditt samtykke ved å klikke på den aktuelle knappen
på informasjonskapselbanneret som vises for deg når du besøker nettstedene våre,
eller via innstillingssenteret i verktøyet vårt for administrering av informasjonskapsler.
Informasjonskapsler som brukes av nettstedene våre
Nettstedene våre kan bruke følgende informasjonskapsler:
Viktige informasjonskapsler. Dette er informasjonskapsler som kreves for driften av
nettstedene våre. Viktige informasjonskapsler kan blant annet gjøre det mulig for deg å
logge inn på sikre områder på nettstedene våre, navigere på nettstedene våre, legge til
produkter i kurven din, sjekke ut, bruke e-faktureringstjenestene våre, osv.
Analytiske informasjonskapsler / ytelsesinformasjonskapsler. Disse
informasjonskapslene lar oss gjenkjenne og telle antall besøkende og se hvordan
besøkende navigerer på nettstedene våre. Vi kan blant annet bruke disse
informasjonskapslene til å måle hvordan kundene våre bruker nettstedet, for å forbedre
funksjonaliteten og optimalisere handleopplevelsen for deg. Dette hjelper oss med å

forbedre måten nettstedene våre fungerer på, for eksempel ved å sikre at brukerne
enkelt finner det de leter etter.
Informasjonskapsler for funksjonalitet / brukerinnstillinger: Disse
informasjonskapslene brukes til å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedene
våre. Vi kan bruke disse til å huske språket og valutaen du bruker på nettstedet, og til å
effektivisere handleopplevelsen din. Disse informasjonskapslene gjør oss i stand til å
tilpasse innholdet vårt for deg, tiltale deg med navnet ditt og huske preferansene dine.
Informasjonskapsler for markedsføring / målretting / sosial deling. Disse
informasjonskapslene registrerer dine besøk på nettstedene våre, sidene du har besøkt,
og koblingene du har fulgt. Vi vil bruke denne informasjonen til å gjøre nettstedene våre
og reklamen som vises på dem, mer relevant for interessene dine. Der det er aktuelt og
tillatt ved lov, kan vi også dele denne informasjonen med tredjeparter for dette formålet.
Vær oppmerksom på at tredjeparter (for eksempel annonsenettverk og leverandører av
eksterne tjenester, som nettrafikkanalysetjenester) også kan bruke informasjonskapsler,
som vi ikke har kontroll over.
Slik administrerer, deaktiverer eller velger du bort informasjonskapsler som
brukes av nettstedene våre
Du kan velge bort hver kategori av informasjonskapsler (unntatt strengt nødvendige
informasjonskapsler) ved å klikke på knappen «innstillinger for informasjonskapsler» nedenfor:
Innstillinger for informasjonskapsler

Internett-nettlesere lar deg også endre innstillingene for informasjonskapsler av
forskjellige grunner, inkludert blokkering av visse typer informasjonskapsler eller filer.
Du kan derfor blokkere visse informasjonskapsler ved å aktivere gjeldende innstillinger i
nettleseren din. Dersom du bruker nettleserinnstillingene dine til å blokkere alle
informasjonskapsler, kan det imidlertid hende at du ikke får tilgang til alle eller deler av
nettstedene våre, fordi noen av disse kan være informasjonskapsler for funksjonalitet
eller viktige informasjonskapsler. Hvis du vil ha ytterligere informasjon om sletting eller
blokkering av informasjonskapsler, kan du besøke:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
Du kan når som helst avslå, godta eller fjerne informasjonskapsler fra nettstedene våre
ved å aktivere eller få tilgang til innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren din.
Hvis du vil ha ytterligere informasjon om hvordan du endrer innstillingene for
informasjonskapsler eller deaktiverer informasjonskapsler helt, kan du se
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies for informasjon som gjelder for vanlige
nettlesere. Vær oppmerksom på følgende: Dersom informasjonskapsler deaktiveres
eller fjernes, kan det hende at du ikke får tilgang til alle eller deler av nettstedene våre,
eller at funksjonene ikke fungerer som tiltenkt.

Hvis du vil reservere deg mot å bli sporet av Google Analytics på alle nettsteder, kan du
gå til http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Brukere kan også velge bort tredjeparts annonsenettverk ved hjelp av ulike
bransjeforeningsnettsteder, for eksempel:
• Network Advertising Initiative (NAI) – http://www.networkadvertising.org/choices/
• Digital Advertising alliance (DAA) – (i) Global: https://optout.aboutads.info/; (ii)

Europa: http://youronlinechoices.eu/

Ytterligere informasjon
Du finner mer informasjon om informasjonskapsler og lignende koder/filer på følgende
adresser:
– http://www.allaboutcookies.org/;
– http://www.youronlinechoices.eu/ (en veiledning for atferdsbasert reklame og
personvern på nettet, laget av Internett-reklamebransjen).
Hvis du har spørsmål eller bekymringer eller trenger ytterligere informasjon, må du ikke
nøle med å kontakte oss på privacy@glooko.com

