
ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES) – ETTER EUROPEISK LOVVERK 

  

Våre personvernregler forklarer prinsippene våre når det gjelder innsamling, behandling og lagring av dine personopplysninger. 

Disse reglene forklarer spesielt hvordan vi distribuerer informasjonskapsler, så vel som alternativene du har for å kontrollere 

dem. 

  

Vi bruker informasjonskapsler for å tilpasse innhold og annonser til ulike brukergrupper, for å kunne tilby funksjoner fra sosiale medier                    

og for å analysere trafikken vår. Vi deler også informasjon om din bruk av nettstedet vårt med våre sosiale medier, samt med våre                       

annonserings- og analysepartnere, som alle har mulighet til å kombinere den med annen informasjon du har gitt dem eller som de har                      

samlet inn fra din bruk av deres tjenester.  

  

DU SAMTYKKER TIL  VÅR BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER HVIS DU FORTSETTER Å BRUKE VÅR 

HJEMMESIDE. 

  

FORTALE 

  

Informasjonskapsler inneholder deler av kode installert i nettleseren. Dette er data som hjelper oss med å levere deg Tjenesten i henhold                      

til de beskrevne formålene. Noen av formålene som informasjonskapslene er installert for, kan også kreve ditt samtykke; 

  

Der installasjonen av informasjonskapsler er basert på samtykke, kan slikt samtykke fritt trekkes tilbake når som helst etter                  

instruksjonene gitt i dette dokumentet;   

  

Dette nettstedet bruker forskjellige typer informasjonskapsler. Noen informasjonskapsler er plassert der av tredjepartstjenester som vises               

på sidene våre; 

  

Denne erklæringen er utarbeidet basert på bestemmelser i flere lovverk, inkludert artiklene 13 og 14 i Europaparlamentets og Rådets                   

forordning (EU) 2016/679 av den 27. april 2016 - EUs generelle databeskyttelsesforordning - og Europaparlamentets og Rådetsdirektiv                 

2002/58/EF - Direktiv om e-personvern.   

  

1. DEFINISJONER 

  

«Applikasjon» betyr måten personopplysningene til brukeren blir samlet inn        

og behandlet på. 

  

«Autorisering» 

  

informasjonskapsler, for å identifisere brukeren når      

vedkommende har logget seg på, med varighet ut økten.  

  

«Informasjonskapsler» en informasjonskapsel er et lite stykke data som et nettsted          

ber nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller         

mobilenheten. Informasjonskapselen lar nettstedet    

«huske»handlingene eller preferansene dine over tid. 

  



«Behandlingsansvarlig» eller 

«Databehandlingsansvarlig» 

betyr fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat        

eller annet organ som alene eller i fellesskap med andre          

bestemmer formålene og virkemidlene for behandlingen av       

personopplysninger; der formålene og midlene for slik       

behandling bestemmes av unions- eller medlemslandets      

lovverk, kan den behandlingsansvarlige eller de spesifikke       

kriteriene for dens nominasjon fastsettes av unions- eller        

medlemslandets lover og forskrifter.  

  

«Den registrerte» betyr den fysiske personen som personopplysningene 

refererer til. 

  

«Den europeiske union (eller EU)» med mindre annet er spesifisert, inkluderer alle henvisninger        

til EU som er gjort i dette dokumentet, alle nåværende EU-           

og EØS-land. 

  

«Førstepartskapsler» betyr informasjonskapsler som er satt av webserveren til den 

besøkte siden og deler samme domene. 

  

«Belastningsfordelingskapsler» 

  

for øktens varighet. 

  

«Vedvarende informasjonskapsel» 

  

informasjonskapsel som forblir på brukerens     

datamaskin/enhet i et forhåndsdefinert tidsrom. 

  

«Databehandler» 

  

betyr en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat         

eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne        

av databehandlingsansvarlig. 

  

«Tjeneste(r)» betyr tjenesten levert av denne applikasjonen som beskrevet i          

de respektive vilkårene på dette nettstedet. 

«Økt-cookie» informasjonskapsel som slettes når brukeren lukker      

nettleseren. 

  

«Tredjepartskapsler» betyr informasjonskapsler som er lagret av et annet domene         

enn domenet til den besøkte siden. Dette kan skje når          

nettsiden refererer til en fil, for eksempel JavaScript, som         

ligger utenfor domenet. 



  

«Sosial plugin-deling fra tredjepart» 

  

informasjonskapsler for innloggede medlemmer av et sosialt       

nettverk. 

«Bruksdata» betyr informasjon som samles inn automatisk gjennom denne        

applikasjonen (eller tredjepartstjenester benyttet i denne      

applikasjonen), som kan omfatte: IP-adressene eller      

domenenavnene til datamaskinene som benyttes av brukerne       

av denne applikasjonen, URI-adressene (Enhetlig     

ressursidentifikator), tidspunktet for forespørselen, metoden     

som brukes for å sende inn forespørselen til serveren,         

størrelsen på mottatt fil som svar, den numeriske koden som          

indikerer statusen til serverens svar (vellykket utfall, feil        

osv.), opprinnelseslandet, funksjonene i nettleseren og      

operativsystemet som brukes av brukeren, de forskjellige       

tidsdetaljene per besøk (f.eks. tiden brukt på hver side i          

applikasjonen) og detaljene om banen som følges i        

applikasjonen med spesiell henvisning til sekvensen av       

besøkte sider, og andre parametere om enhetens       

operativsystem og/eller brukerens IT-miljø. 

  

«Bruker» personen som bruker denne applikasjonen og som, med        

mindre annet er spesifisert, sammenfaller med den registrerte. 

  

«Brukersentrisk sikkerhet» 

  

informasjonskapsler, brukt til å oppdage 

autentiseringsovergrep, i en begrenset vedvarende varighet.  

  

«Bruker-input» 

  

informasjonskapsler (økt-id), slik som førstepartskapsler for å 

holde oversikt over brukerens inntastede data ved utfylling 

avonline-skjemaer, handlekurver osv., gjennom øktens 

varighet, eller vedvarende informasjonskapsler begrenset til 

noen timer i noen tilfeller.  

  

«Tilpasning av brukergrensesnitt» informasjonskapsler som språk- eller skriftpreferanser, som 

varer ut økten (eller litt lenger). 

  

2. INFORMASJONSKAPSLER 

  

2.1. Informasjonskapsler vi bruker  

  



2.1.1. Denne applikasjonen bruker (a) Brukerinput-informasjonskapsler; (b) Autentiseringskapsler; (c) Brukersentriske          

sikkerhetskapsler; (d) Belastningsfordelende informasjonskapsler; (e) Kapsler for tilpasning av brukergrensesnitt; og (f)            

tredjeparts-cookies for koblinger til innholdsdeling på sosial medier. I følge EUs rådgivende organ for databeskyttelse,               

WP29, er disse informasjonskapslene unntatt brukernes samtykke. 

  

2.1.2. Denne applikasjonen bruker informasjonskapsler for å lagre søkeinnstillinger og for å optimalisere brukerens              

nettleseropplevelse. Blant disse informasjonskapslene er for eksempel de som brukes til innstilling av språk- og               

valutapreferanser eller for styring av førstepartsstatistikker, implementert direkte av behandlingsansvarlig. 

  

2.1.3. Tekniske informasjonskapsler og informasjonskapsler som serverer samlede statistiske formål. Denne applikasjonen            

bruker informasjonskapsler for å lagre brukerøkten og til å utføre andre aktiviteter som er strengt tatt nødvendig for drift                   

av denne applikasjonen, for eksempel i forhold til distribusjon av trafikk. 

  

2.1.4. Formål og beskrivelse: 

  

Formål Beskrivelse 

Ytelse  

  

Denne applikasjonen er laget ved bruk av vanlige        

internettplattformer. Disse har innebygde informasjonskapsler     

som forebygger kompatibilitetsproblemer (f.eks. ved å      

identifisere nettlesertypen din) og som bidrar til å forbedre         

ytelsen (f.eks. raskere lasting av innhold). 

  

Sikkerhet Hvis du registrerer deg for tilgang til et begrenset område,          

sørger våre informasjonskapsler for at enheten din logges så         

lenge besøket varer. Du trenger ditt brukernavn og passord for å           

få tilgang til de begrensede områdene. 

  

Funksjonalitet 

(teknisk) 

Disse informasjonskapslene gjør det mulig for nettstedet å        

huske valg du gjør, for eksempel brukernavn, språk eller         

området du er i, og sørger for forbedrede, mer personlige          

funksjoner. Disse informasjonskapslene kan også brukes til å        

huske endringer du har gjort på tekststørrelse, fonter og andre          

deler av nettsider som du kan tilpasse. 

  

Analytisk Vi bruker flere tredjeparts analyseverktøy for å hjelpe oss med          

å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet vårt. Dette lar oss          

forbedre kvaliteten og innholdet for deg. De samlede statistiske         

dataene dekker elementer som totalt antall besøk eller        

sidevisninger, og henvisninger til nettstedet vårt. 



2.1.5. Nedenfor er eksempler på informasjonskapslene vi har satt, samt forklaringene på deres formål. Vær oppmerksom på                 

at dette ikke er en uttømmende liste, men at den heller tar sikte på å være representativ. 

  

Informasjonskapsel  Beskrivelse og formål Type  

  

CAMPAIGNE.SUB_ID_COOKI

E 

  

Analytisk Førstepartskapsel. 

OAGEO Stedsinformasjon  

Funksjonalitet og  

ytelse. 

  

Tredjepartskapsel

. 

  

_gat Analytisk Tredjepartskapsel

. 

  

_ga Analytisk Tredjepartskapsel

. 

  

_gid Analytisk 

  

Tredjepartskapsel

. 

  

_utma Analytisk Tredjepartskapsel

. 

  

_utmc  

_utmb 

  

Analytisk Tredjepartskapsel

. 

  

_utmz Analytisk Tredjepartskapsel

. 

  

LAYOUT_COOKIE Ytelse Førstepartskapsel. 

  

splash_i 

  

Funksjonalitet Førstepartskapsel. 

  

2.2. Informasjonskapslene vil ikke bli brukt til noe annet formål enn det som er angitt her. 



  

3. TREDJEPARTER SOM INSTALLERER INFORMASJONSKAPSLER 

  

3.1. Noen av tjenestene listet nedenfor samler inn statistikk i en anonymisert og samlet form og krever kanskje ikke brukerens samtykke                      

eller kan administreres direkte av behandlingsansvarlige - avhengig av hvordan de er beskrevet - uten hjelp fra tredjepart.  

  

3.2. Hvis noen tjenester som opereres av tredjeparter er oppført blant verktøyene nedenfor, kan disse brukes til å spore surfevanene dine                     

- i tillegg til informasjonen som er spesifisert her og uten atbehandlingsansvarligen vet noe om dette. Vennligst se personvernreglene                    

for de opplistede tjenestene for detaljert informasjon.  

  

(i) Analyse. Tjenestene i dette avsnittet gjør det mulig for oss å overvåke og analysere web-trafikk og kan brukes til å følge med                       

på brukerens oppførsel. 

  

(a) Google Analytics (Google INC.)  

Google Analytics er en webanalysetjeneste levert av Google Inc. («Google»). Google bruker dataene som er samlet inn for å                   

spore og undersøke bruken av denne applikasjonen, for å utarbeide rapporter om dennes aktiviteter og dele dem med andre                   

Google-tjenester. 

Google kan bruke dataene som samles inn til å kontekstualisere og tilpasse annonsene i sitt eget annonseringsnettverk til                  

brukeren.  

  

Personopplysninger samlet: Informasjonskapsler og bruksdata.  

Behandlingssted: USA  

Du kan velge bort Google Analytics ved å gå til www.google.com/settings/ads ellerhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Personvern - https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

  

(ii) Reklame. Denne typen tjenester gjør det mulig åbenytte brukerdata til kommunikasjonsformål som vises i form av bannere og                     

andre annonser i denne applikasjonen. 

  

(a) ReviveAdserver-plattformen 

Revive-plattformen er en åpen kildekode-annonseserver, og den drives av et nonprofit selskap som heterRevive Software and                 

Services BV. Vi bruker denne plattformen for å vise våre interne annonser. 

For mer informasjon om Revive-plattformen og GDPR - https://www.revive-adserver.com/privacy/gdpr/ og          

https://www.revive-adserver.com/privacy/personal-data/ 

  

4. HVORDAN GI ELLER TREKKE SAMTYKKE TIL INSTALLASJON AV INFORMASJONSKAPSLER 

  

4.1. I TILLEGG TIL DET SOM ER SPESIFISERT I DETTE DOKUMENTET, KAN BRUKEREN ADMINISTRERE              

INFORMASJONSKAPSELPREFERANSER DIREKTE FRA SIN EGEN NETTLESER OG FORHINDRE - FOR EKSEMPEL -            

TREDJEPARTER I Å INSTALLERE INFORMASJONSKAPSLER. 

  

4.2. Gjennom nettleserpreferanser er det også mulig å slette informasjonskapsler som er installert tidligere, inkludert               

informasjonskapsler som kan ha lagret det opprinnelige samtykke for installasjon av informasjonskapsler på dette nettstedet.  

  



4.3. Brukeren kan kontrollere og/eller slette informasjonskapsler, se detaljer om aboutcookies.org. Brukeren kan slette alle               

informasjonskapsler som allerede er pådennes datamaskin, og kan stille inn de fleste nettlesere for å forhindre at de plasseres ut. Hvis                      

man gjør dette, kan det imidlertid hende man må justere noen preferanser manuelt hver gang man besøker et nettsted, og det kan                      

hende at noen tjenester og funksjoner ikke fungerer.  

  

4.4. Når det gjelder informasjonskapsler som er installert av tredjeparter, kan brukere administrere sine preferanser og tilbaketrekking av                  

sine samtykke ved å klikke på den tilknyttede avmeldingslenken (hvis aktuelt), ved å bruke midlene som er gitt i tredjepartens                    

personvernregler eller ved å kontakte tredjepart.  

  

4.5. Siden installasjonen av tredjeparts informasjonskapsler og andre sporingssystemer gjennom tjenestene som brukes i denne               

applikasjonen ikke kan kontrolleres teknisk av behandlingsansvarlig, skal spesifikke referanser til informasjonskapsler og             

sporingssystemer installert av tredjeparter anses som veiledende. For å få fullstendig informasjon blir brukeren bedt om å konsultere                  

personvernreglene for de respektive tredjeparters tjenester som er oppført i dette dokumentet.  

  

4.6. På grunn av kompleksiteten rundt identifisering av teknologier basert på informasjonskapsler, oppfordres brukere til å kontakte                 

databehandlingsansvarlige dersom de ønsker å motta ytterligere informasjon om bruken av informasjonskapsler i denne              

applikasjonen.  

  

**** 

  

Databehandlingsansvarliges kontakt 

  

Dating Factory  

Tyche Technologies AG, LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1 

6300 Zug, Sveits,  

+1 (661) 451-1077 

legal@datingfactory.com 

  

Informasjonskapselerklæringen sist oppdatert den [04/05/2020] 
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