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Cookie-erklæring 

Bruk av cookies 

Våre nettsider benytter såkalte cookies (informasjonskapsler på norsk). Dette er små datafiler som lagres på 

datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En cookie tilhører et bestemt nettsted, og 

kan ikke leses av andre nettsteder. Hva som lagres i en cookie varierer, men vanligvis er det id-nøkler som 

gjør det mulig å lagre brukerinnstillinger eller huske en bruker som har besøkt nettstedet tidligere. 

Tredjeparts cookies 

En cookie er opprettet av nettstedet du besøker. Hvis man inkluderer innhold (for eksempel et 

reklamebanner) fra et annet nettsted, vil det kunne opprettes cookies fra dette nettstedet også. Disse 

cookiene kalles tredjeparts cookies (fordi de tilhører et annet nettsted enn det man egentlig besøker). Slike 

cookies benyttes som regel til innsamling av statistikk. 

Hvordan cookies brukes på våre nettsteder 

Våre nettsteder bruker cookies til å identifisere brukersesjoner, for eksempel for at du skal slippe å skrive inn 

brukernavn og passord for hver sidevisning.  

Hvis vi gjennomfører brukerundersøkelser lagrer vi også cookies som forteller oss om du har takket nei til å 

svare eller allerede har svart, fordi du skal slippe å bli spurt om å delta hver gang du er innom nettstedene 

våre.  

Vi bruker cookies til å holde skjemaer utfylte når du navigerer frem og tilbake mellom de forskjellige stegene 

i dem.  

I tillegg innhenter vi statistikk om hvordan sidene våre blir brukt for å kunne forbedre brukeropplevelsen, og 

i den forbindelse brukes cookies for å kunne observere hvordan brukere navigerer seg gjennom et nettsted. 

Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som 

person. 

Hvordan man kan reservere seg mot bruk av informasjonskapsler 

For å reservere deg mot bruk av informasjonskapsler må man endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren 

sin. Linker til instruksjoner for de vanligste nettleserne finnes nedenfor. Der hvor det ikke finnes norske 

veiledninger har vi linket til de engelske. 

• Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647)  

• Mozilla Firefox  (https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy)  

• Opera  (https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera)  

• Microsoft Internet Explorer  (https://support.microsoft.com/nb-no/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10)  

• Microsoft Edge (som del av Microsofts personvernerklæring) (https://privacy.microsoft.com/nb-

no/privacystatement)  

• Apple Safari på Macintosh   (https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US)  

• Apple Safari på iPhone, iPad eller iPod  https://support.apple.com/en-us/HT201265)  

Statistikk / egendefinerte 

https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera
https://support.microsoft.com/nb-no/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.microsoft.com/nb-no/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://privacy.microsoft.com/nb-no/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/nb-no/privacystatement
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
https://support.apple.com/en-us/HT201265
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Vi bruker Google Analytics for å gi statistikk om bruken av nettstedet: Hvilke sider og tjenester som blir 

brukt, hvor brukerne kommer fra, tid brukt på sidene, hvordan brukerne navigerer inne på sidene o.l. Google 

Analytics sletter personidentifiserende opplysninger og IP-adressen din blir anonymisert. Du kan velge bort 

Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles annonseinnstillinger 

(https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=no) eller NAI 

(http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/).  

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 

_ga .vakker-design.no Brukes for å skille mellom unike 
brukere og gjenkjenne 
returnerende brukere. Det er 
ikke mulig å identifisere 
enkeltpersoner, og ingen 
personlige data lagres. 

2 år 

_gat_gtag_UA_122833392_1 .vakker-design.no Brukes for å regulere mengden 
av forespørsler pr. tidsenhet 
(kan være flere varianter av _gat 
cookien)  

1 min 

_gid .vakker-design.no Brukes for å skille mellom unike 
brukere og gjenkjenne 
returnerende brukere. Det er 
ikke mulig å identifisere 
enkeltpersoner, og ingen 
personlige data lagres. 

1 dag 

__unam .vakker-design.no Brukes ifm. «Social Sharing».  
Del av ShareThis tjenesten, og 
monitorerer «click-stream» 
aktivitet, f.eks. hvilke sider 
som har blitt vist, navigasjon 
mellom sider, hvor mye tid 
som brukes på hver side mm. 

9 mnd. 

cookie_hide vakker-design.no 

www.vakker-design.no 

Sporing for å se om en cookie 
er satt eller ikke. 

1 år 

    

 

Markedsføring 

Markedsførings-cookies brukes til å spore besøkende på nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er 

relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifull for utgivere og tredjeparts 

annonsører.  Hvilke cookies den enkelte bruker ser f.eks. i en nettleser kan variere.  Listen nedenfor er en 

utførlig liste over cookies registrert på dette nettstedet. 

  

https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=no
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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Adnxs 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
uuid2 .adnxs.com Registrerer en unik ID som 

identifiserer en returnerende 
brukers enhet. ID-en brukes 
ifm. tilpassede annonser. 

3 mnd. 

    

 

Agkn 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
__utma .agkn.com Google Analytics cookie 2 år 

__utmz .agkn.com Google Analytics cookie 6 mnd. 

ab .agkn.com Cookie som brukes av 
nettsidens utviklere for testing 
ved endringer på nettsiden. 

1 år 

u .agkn.com Lagrer data om brukeres 
besøk på nettstedet, så som 
hvilke sider som har blitt 
besøkt. 

1 år 

    

 

Adsrvr 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
TDCPM .adsrvr.org Registrerer en unik ID som 

identifiserer brukerens enhet.  
Ide-en brukes for målrettet 
anonnsering. 

1 år 

TDID .adsrvr.org Registrerer en unik ID som 
identifiserer brukerens enhet.  
Ide-en brukes for målrettet 
anonnsering. 

1 år 

    

 

Avocet 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
uuid .ads.avocet.io Brukes for å optimalisere 

relevansen av annonser fra 
multiple nettsider. 

1 år 
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Bluekai 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
bkdc .bluekai.com Annonsering. Registrerer 

anonymiserte brukerdata for å 
optimalisere 
annonseringsvisning. 

6 mnd. 

bkpa .bluekai.com Annonsering. Registrerer 
anonymiserte brukerdata for å 
optimalisere 
annonseringsvisning. 

6 mnd. 

bku .bluekai.com Annonsering. Registrerer 
anonymiserte brukerdata for å 
optimalisere 
annonseringsvisning. 

6 mnd. 

    

 

Consensu 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
euconsent .consensu.org Ukjent/uklassifisert 1 år 

    

 

Creative Serving 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
tuuid .creative-serving.com Samler inn uidentifiserbare 

data for å gjøre annonsering 
mer relevant. 

1 år 

tuuid .ads.creative-
serving.com 

Samler inn uidentifiserbare 
data for å gjøre annonsering 
mer relevant. 

Ukjent 

    

 

Crwdcntrl 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
_cc_aud .crwdcntrl.net Samler inn anonyme 

statistikkdata relatert til 
brukerens nettside-besøk i 
forbindelse med 
markedsføring on online 
annonsering. 

9 mnd. 

_cc_cc .crwdcntrl.net Samler inn anonyme 
statistikkdata relatert til 
brukerens nettside-besøk i 

9 mnd. 
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forbindelse med 
markedsføring on online 
annonsering. 

_cc_dc .crwdcntrl.net Samler inn anonyme 
statistikkdata relatert til 
brukerens nettside-besøk i 
forbindelse med 
markedsføring on online 
annonsering. 

9 mnd. 

_cc_id .crwdcntrl.net Samler inn anonyme 
statistikkdata relatert til 
brukerens nettside-besøk i 
forbindelse med 
markedsføring on online 
annonsering. 

9 mnd. 

    

 

Entitytag 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
abid .entitytag.co.uk Ukjent/uklassifisert 2 år 

    

 

Everesttech 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
everest_g_v2 .everesttech.net Inneholder informasjon om 

hvordan brukeren benytter en 
nettside og annonser som 
brukeren har sett før aktuell 
nettside besøkes. 

1 år 

    

 

Exelator 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
EE .exelator.com Registrerer data relatert til 

brukerens besøk på nettsiden 
for å gjøre annonsering mer 
relevant 

4 mnd. 

ud .exelator.com Registrerer data relatert til 
brukerens besøk på nettsiden 
for å gjøre annonsering mer 
relevant 

4 mnd. 
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Eyeota 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
Mako_uid .eyeota.net Registrerer data relatert til 

brukerens besøk på nettsiden 
for å kategorisere brukerens 
interesser og demografiske 
profil for målrettet 
markedsføring. 

1 år 

ONPLFTRH .ps.eyeota.net Brukes for å følge brukere 
over multiple nettsider for å 
kunne presentere relevante 
annonser basert på brukerens 
preferanser. 

Sesjon 

    

 

Fiftyt 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
__cfduid .fiftyt.com Ukjent/uklassifisert 1 år 

fifid .fiftyt.com Ukjent/uklassifisert 1 år 

m .fiftyt.com Ukjent/uklassifisert 1 uke 

    

 

GoAffecTV 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
ck .go.affec.tv Samler data om brukerens 

besøk på en nettside som 
f.eks. hvilke sider som har blitt 
besøkt. 

1 år 

oo .go.affec.tv Samler data om brukerens 
besøk på en nettside som 
f.eks. hvilke sider som har blitt 
besøkt. 

1 år 

pt .go.affec.tv Samler data om brukerens 
besøk på en nettside som 
f.eks. hvilke sider som har blitt 
besøkt. 

1 år 
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Mathtag 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
uuid .mathtag.com Benyttes ifm. målrettet 

annonsering for å øke 
relevansen av annonsene. 

1 år 

uuidc .mathtag.com Benyttes ifm. målrettet 
annonsering for å øke 
relevansen av annonsene. 

1 år 

    

 

Ml314 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
pi .ml314.com Benyttes ifm. målrettet 

annonsering 
1 år 

    

 

Onaudience 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
cookie .onaudience.com Benyttes ifm. målrettet 

annonsering 
1 år 

done_redirects<nnn> .onaudience.com Benyttes ifm. målrettet 
annonsering 
(<nnn>=to/tresifret tall) 

1 dag 

    

 

Rfihub 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
eud .rfihub.com Registrerer anonymiserte 

brukerdata og benyttes ifm. 
målrettet annonsering 

1 år 

euds .rfihub.com Registrerer anonymiserte 
brukerdata og benyttes ifm. 
målrettet annonsering 

Sesjon 

rud .rfihub.com Registrerer anonymiserte 
brukerdata og benyttes ifm. 
målrettet annonsering 

1 år 

ruds .rfihub.com Registrerer anonymiserte 
brukerdata og benyttes ifm. 
målrettet annonsering 

Sesjon 
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Semasio 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
SEUNCY .semasio.net Registrerer en unik ID som 

identifiserer brukerens 
enhetstype. 

1 år 

    

 

Sharethis 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
__stid .sharethis.com Brukes ifm. «Social Sharing».  

Del av ShareThis tjenesten, og 
monitorerer «click-stream» 
aktivitet, f.eks. hvilke sider 
som har blitt vist, navigasjon 
mellom sider, hvor mye tid 
som brukes på hver side mm. 

1 år 

_ga .sharethis.com Cookie som brukes ifm. 
«Social Sharing». 

2 år 

_gid .sharethis.com Cookie som brukes ifm. 
«Social Sharing». 

1 dag 

_vis_opt_s .sharethis.com Cookie som brukes ifm. 
«Social Sharing». 

3 mnd. 

_vwo_ds .sharethis.com Cookie som brukes ifm. 
«Social Sharing». 

3 mnd. 

_vwo_uuid .sharethis.com Cookie som brukes ifm. 
«Social Sharing». 

10 år 

_vwo_uuid_v2 .sharethis.com Cookie som brukes ifm. 
«Social Sharing». 

1 år 

contently_insights_user .sharethis.com Cookie som brukes ifm. 
«Social Sharing». 

2 år 

pxcelBcnLcy .t.sharethis.com Cookie som brukes ifm. 
«Social Sharing».  

Sesjon 

pxcelPage_c010 .t.sharethis.com Cookie som brukes ifm. 
«Social Sharing».  

1 dag 

pxcelPage_c010_B .t.sharethis.com Cookie som brukes ifm. 
«Social Sharing».  

1 mnd. 

    

 

Tapad 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
TapAd_DID .tapad.com Brukes for å bestemme 

hvilken type enhet brukeren 
har (mobiltelefon, tablet, 
datamaskin, TV etc.) 

2 mnd. 
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TapAd_TS .tapad.com Brukes for å bestemme 
hvilken type enhet brukeren 
har (mobiltelefon, tablet, 
datamaskin, TV etc.) 

2 mnd. 

    

 

Turn 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
uid .turn.com Benyttes ifm. målrettet 

annonsering. Lager ern unik, 
maskingenerert bruker-ID og 
samler inn data om aktiviteten 
på nettsiden. 

9 mnd. 

    

 

Google / Doubleclick 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 

DSID .doubleclick.net Brukes av Google for annonser de 
viser på nettet, utenfor deres 
egne nettsteder. Andre Google-
tjenester, som for eksempel 
YouTube, kan også bruke disse 
informasjonskapslene for å vise 
deg mer relevante annonser 

1 mnd. 

IDE .doubleclick.net Brukes av Google for annonser de 
viser på nettet, utenfor deres 
egne nettsteder. Andre Google-
tjenester, som for eksempel 
YouTube, kan også bruke disse 
informasjonskapslene for å vise 
deg mer relevante annonser. 

2 år 

test_cookie .doubleclick.net Brukes for å sjekke om brukerens 
nettleser støtter cookies. 

1 dag 

 

Facebook 

Navn Leverandør Hensikt Utløpsdato 
fr .facebook.com Benyttes for å forbedre 

relevansen i markedsføring via 
Facebook 

3 mnd. 

    

 


