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Dette dokumentet er ment å skulle hjelpe "Klikklån" med å forvalte brukersamtykke i
sammenheng med EU-direktivet om personvern. Det oppgir fullstendig informasjon om alle
informasjonskapsler som rapporteres som "i bruk" fra og med 2016-02-25.
Det er beregnet på personer som ønsker å lese detaljer om informasjonskapslene som er i
bruk på nettstedet slik at man kan gjøre et "kvalifisert valg".
Dette innholdet skal ikke brukes til andre formål, inkludert økonomisk gevinst. Dette
dokumentet tilhører "Klikklån" og skal returneres ved forespørsel.
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Cookies
Nødvendige informasjonskapsler – 2 funnet
Disse informasjonskapslene er viktige for den underliggende driften av siden, støtter viktig
funksjonalitet som handlekurver og teknisk drift av siden for å sikre forventet ytelse.
Selskap

Navn på
informasjonskapsel

Domene

Bane

Utløper
etter

Protokoll

Formål

Beskrivelse

ASP.NET, Microsoft, Inc.

ASP.NET_SessionId

www.klikklan.no

/

økten

Enhver

Ditt besøk

Lagrer sesjonsdata fra et nettstedbesøk, utstedt av
Microsofts ASP.NET Application, et rammeverk for å
bygge nettsteder.

Cookie Reports Ltd

wscrCookieConsent

klikklan.no

/

90 dager

Enhver

Ditt besøk

Lagrer ditt cookie-samtykke for vårt nettsted.
Inneholder ikke andre opplysninger enn om du har gitt
samtykke eller ikke.

Informasjonskapsler for bedre sideopplevelse – 5 funnet
Disse informasjonskapslene brukes for å støtte din opplevelse av siden, og inkluderer
brukervalgte alternativer, navigasjonshjelpemidler osv. Vanligvis samles det ikke inn
personlig informasjon med disse typer informasjonskapsler.
Selskap

Navn på
informasjonskapsel

Domene

Bane

Utløper
etter

Protokoll

Formål

Beskrivelse

Fullføres

cps

klikklan.no

/

økten

Enhver

Til vurdering

Denne informasjonskapselen er til vurdering og
beskrivelsen vil bli oppdatert.

Fullføres

s_cpm

klikklan.no

/

5 år

Enhver

Til vurdering

Denne informasjonskapselen er til vurdering og
beskrivelsen vil bli oppdatert.

Fullføres

s_getNewRepeat

klikklan.no

/

30 dager

Enhver

Til vurdering

Denne informasjonskapselen er til vurdering og
beskrivelsen vil bli oppdatert.

Fullføres

s_pv

klikklan.no

/

30 minutter

Enhver

Til vurdering

Denne informasjonskapselen er til vurdering og
beskrivelsen vil bli oppdatert.

Fullføres

s_scOpen

klikklan.no

/

30 minutter

Enhver

Til vurdering

Denne informasjonskapselen er til vurdering og
beskrivelsen vil bli oppdatert.
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Informasjonskapsler for ytelse og drift – 5 funnet
Disse informasjonskapslene brukes i forvaltningen av siden, og inkluderer
kundeundersøkelser, opptak av besøkstall og annen nettanalyse. Begrenset personlig
informasjon samles inn.
Selskap

Navn på
informasjonskapsel

Domene

Bane

Utløper
etter

Protokoll

Formål

Beskrivelse

SiteCatalyst, Adobe Systems
Incorporated

s_cc

klikklan.no

/

økten

Enhver

Analyse

Lagrer om cookies er tillatt på vegne av SiteCatalyst
Anaytics.

SiteCatalyst, Adobe Systems
Incorporated

s_ppv

klikklan.no

/

økten

Enhver

Analyse

Stores the percentage of the page that was displayed
vertically to the end user.

SiteCatalyst, Adobe Systems
Incorporated

s_sq

klikklan.no

/

økten

Enhver

Analyse

Lagrer informasjon om forrige linke som ble klikket når
Clickmap-funksjonalitet er aktivert på vegne av
SiteCatalyst Analytics.

SiteCatalyst, Adobe Systems
Incorporated

s_vi

klikklan.no

/

5 år

Enhver

Analyse

Identifiserer besøkende ved hjelp av en unik ID basert
på tidspunkt på vegne av SiteCatalyst Analytics.

SiteCatalyst, Adobe Systems
Incorporated

s_vi

leasy.dk

/

5 år

Enhver

Analyse

Identifiserer besøkende ved hjelp av en unik ID basert
på tidspunkt på vegne av SiteCatalyst Analytics.

Informasjonskapsler for anonyme markedsføringsformål – 2 funnet
Disse informasjonskapslene brukes til å spore besøkende over hele nettstedet. De kan
brukes til å bygge en profil over søk og/eller besøkshistorikk for hver besøkende.
Identifiserbar eller unik data kan samles inn. Anonymisert data kan deles med tredjeparter.
Selskap

Navn på
informasjonskapsel

Domene

Bane

Utløper
etter

Protokoll

Formål

Beskrivelse

Adform

uid

adform.net

/

60 dager

Enhver

Annonsering
(liten innvirkning)

Unique identifier. Used to optimize the delivery of Ads
(many partners looking for ad space) using auction
pricing, real-time bidding, API functionality, behavioral
targeting and access to campaign information.

Adform

cid

track.adform.net

/

60 dager

Enhver

Annonsering
(liten innvirkning)

A unique identifier. Used to optimize the delivery of
Ads (many partners looking for ad space) using
auction pricing, real-time bidding, API functionality,
behavioral targeting and access to campaign
information.
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Informasjonskapsler for målrettet markedsføring – 0 funnet
Disse informasjonskapslene brukes til å spore surfevaner og aktivitet. Vi bruker denne
informasjonen til å utvikle og vise deg relevant/personliggjort markedsføring. Ved å bruke
disse typer informasjonskapsler samles det inn personlig informasjon, og denne brukes til å
vise målrettet markedsføring og/eller dele data med tredjeparter for samme formål. Aktivitet
som spores eller dokumenteres ved bruk av disse kapslene kan selges til tredjeparter.
Vi bruker ikke informasjonskapsler i denne kategorien
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