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Informasjon om bruk av cookies (informasjonskapsler).
Innledning
Når du bruker ett av 1881 Groups nettsteder skal du føle deg trygg på at vi følger gjeldende lover og regler. Vi vil med dette
informere deg hvordan vi bruker cookies, i hvilke tilfeller vi gjør dette og hvordan du kan slette og administrere disse.

+ Hva er en cookie?
Når du besøker et nettsted for første gang vil det lagres informasjon på din nettleser. En cookie (engelsk for
informasjonskapsel) er en liten tekst l som brukes til å lagre informasjon om dine innstillinger, preferanser og/eller
bruksmønster på nettlesere eller på mobile enheter. I dag brukes denne teknologien på de aller este nettsteder for å tilpasse
visningen av nettsiden til enheten, for å samle statistikk og for å levere annonser som er tilpasset din pro l. I mange tilfeller er
cookies uunnværlige hvis brukeren skal få en god opplevelse.

+ Hvor lenge lagres en cookie?
Hvor lenge en cookies lagres varierer i forhold til hvorfor den er satt. Midlertidige cookies (sesjons-cookies) lagres på din
nettleser kun i det du er på nettstedet og slettes automatisk når du lukker nettleseren eller slår av enheten. Disse gjør at du
får en bedre brukeropplevelse ved for eksempel å vise sidene raskere. Permanente (vedvarende) cookies lagres på din
nettleser over en periode på for eksempel 1 dag, 3 måneder, 2 år eller til en bestemt dato. Informasjonen forblir da lagret på
din nettleser mellom besøkene, men du kan slette disse manuelt. En cookie som er lagret over en lenger periode kan
forenkle din opplevelse av nettstedet ved at du for eksempel er innlogget neste gang du besøker nettstedet selv om du har
lukket nettleseren.

+ Hvem plasserer cookies?
Vi plasserer både selv og lar våre leverandører og samarbeidspartnere (tredjeparter) plassere cookies på våre nettsider med
de formålene nevnt i avsnittet for "I hvilke tilfeller bruker vi cookies". Vi benytter oss av behandlingsgrunnlaget berettiget
interesse og vil under henvise til tredjepartenes nettsteder slik at du kan lese mer om hver enkelt leverandør, samt endre
preferanser om det er ønskelig.

+ Andre lignende teknologier
Vi kan også bruke nettbøyer/pikseletiketter, som er anonyme identi katorer. Dette er ler/kodesnutter som gjør at våre
annonseleverandører kan spore aktiviteten på ulike nettsteder, kjenner igjen cookies og hvilken enhet du er på, for så å forstå
hvilke annonser som skal vises og hvilke som har vært vist.

+ I hvilke tilfeller bruker vi cookies?
Vi ønsker å ha en tjeneste som oppleves brukervennlig og trygg, samtidig som annonsene er interessante. Noen cookies er
høyst nødvendige for at siden i det hele tatt skal fungere, mens andre cookies plasseres for å samle informasjon om deg og
lage en pro l som igjen avgjør hvilke annonser du ser på våre og andre nettsider. Videre vil vi vise eksempler på hvilke tilfeller
vi plasserer cookies og henvise til de av våre tredjeparter som gir deg muligheten til å velge bort bruk av pro lering når
annonser vises deg.
Liste over cookies på vår side kan du se her

Tilpasset markedsføring
Vi benytter oss av ulike leverandører for publisering av annonser. Disse plasserer cookies på vårt nettsted og samler inn
informasjon om dette besøket, samt dine bevegelser og handlinger på andre nettetsteder. Denne informasjonen brukes som
grunnlag for hvilke annonser som vises deg. Har du eksempelvis søkt på reiser på en nettside vil de annonsene du ser på
andre nettsteder sannsynligvis inneholde annonser som samsvarer med dine reisesøk.

Du kan ikke skru av annonser, men du har muligheten til å administrere om annonsene du ser skal være basert på dine
interesser eller være vilkårlige på annonseleverandørens hjemmeside eller på youronlinechoices.com.

Våre leverandører av annonser som benytter seg av cookies
Improve Digital
Adform
WideSpace
Cxense
Strossle
Facebook
Google
Delta Projects

Analyse
Vi samler inn informasjon om besøk på nettsidene slik at vi kan rapportere våre resultater og gjøre forbedringer. Vi samler for
eksempel inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettsidene, hvilket nettsted brukeren kom fra og hvor lenge en
bruker forblir på nettsidene.

Våre leverandører av analyseverktøy som benytter seg av cookies
ComScore – Global måling- og analyse av nettsteder
Adjust - Analyseverktøy
Google Analytics - Samler inn informasjon om aktivitet på nettstedet
Du kan lese mer om Google Analytics databehandling her og Googles personvernregler her.
Du laste ned Google Analytics-nettleser-tilleggsprogram som forhindrer bruk av data her

Funksjonalitet og preferanser
Under besøket på nettstedene brukes cookies for å se om du har besøkt nettsiden tidligere slik at informasjonselementer ikke
vises unødvendig mange ganger og for å huske informasjon du har angitt eller valg du har gjort. Det vil si at neste gang du
besøker nettstedet trenger du for eksempel ikke skrive inn brukernavnet ditt når du skal logge inn eller velge biltype når du
skal beregne kostnad på en veibeskrivelse i vår kartløsning.
Vi har også løsninger fra andre leverandører integrert på våre nettsider. Disse plasserer egne cookies slik at løsningene deres
skal funger og for at de skal kunne måle og analysere aktiviteten som blir gjort. Ved bruk av disse løsningene skal du få
mulighet til å lese deres personvernerklæring og informasjon om bruk av cookies.

Våre leverandører av tredjepartstjenester som benytter seg av cookies
Hubspot – Leverandør av CRM og kommunikasjons-system
Zendesk – Leverandør av vårt kunde- og kunnskapsdatabase
CranckWheel – Leverandør av Instant Demo
ShieldSquare – Leverandør av botbeskyttelse
Instapage - Leverandør av landingssider
Azure - Leverandør av skytjenester
Facebook – Leverandør av innloggingstjeneste
Du kan se og administrere informasjon Facebook og 1881 deler ved å gå på «Innstillinger» og velge «Min 1881» under «Apper
og nettsteder».

Nødvendige cookies
Såkalte "nødvendige cookies", er cookies som mange av nettstedets tjenester er avhengig av for å fungere. For eksempel gjør
de at nettstedet tilpasser seg til dine innstillinger for språk, mens andre beskytter nettstedet og tjenestene generelt, samt
sikrer at du er den du gir deg ut for å være når du logger inn.

+ Administrasjon av cookies

Du kan selv slette cookies under innstillinger på din nettleser, men de vil opprettes igjen neste gang du besøker et nettsted
om du ikke endrer innstillingen. De aller este nettlesere er forhåndsinnstilt på å akseptere cookies automatisk, men du har
muligheten til å endre dette. Vær oppmerksom på at sletting av cookies eller endring på innstillingene kan få negativ
innvirkning på brukervennligheten som at du for eksempel må logge inn hver gang du besøker siden.
Du kan lese mer om hvordan du sletter eller endrer innstillingene i din nettleser på Nettvett.no.
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