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Det här dokumentet tillhandahålles för att stödja "Nordea"s medgivandeförvaltning i relation
till EU:s sekretessdirektiv. Det erbjuder de fullständiga uppgifterna om alla cookies som
rapporteras som “under användning” enligt 2018-04-03.
Avsett för de som önskar granska de specifika uppgifterna i cookies som används på
webbplatsen, för att stödja ditt "informerade val".
Detta innehåll får inte användas för några andra syften, inkluderat ekonomisk vinning. Det här
dokumentet fortsätter att tillhöra "Nordea" och ska returneras företaget vid förfrågan.
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Cookies
Nödvändiga - 3
Dessa cookies är nödvändiga för att hemsidan ska fungera. De stödjer viktiga funktioner för
den tekniska driften av hemsidan som säkerställer att den fungerar korrekt. Ett exempel på
när den här typen av cookies används är när du loggar in i Internetbanken Privat.
Företag

Namn på cookie

Domän

Plats

Upphör

Protokoll

Syfte

Beskrivning

Digital Control Room Limited

wscrCookieConsent

nordeafondmaga
sinet.se

/

90 dagar

Alla

Ditt besök

Innehåller ditt samtycke till cookies på vår webbplats.
Den innehåller bara information om du har godkänt
eller frånsagt dig cookies på respektive cookie-nivå.

Digital Control Room Limited

wscrCookieConsent

nordea.se

/

90 dagar

Alla

Ditt besök

Innehåller ditt samtycke till cookies på vår webbplats.
Den innehåller bara information om du har godkänt
eller frånsagt dig cookies på respektive cookie-nivå.

ASP.NET, Microsoft, Inc.

JSESSIONID

nr-data.net

/

session

Alla

Ditt besök

Innehåller sessionsdata under ett besök på
webbplatsen. Utfärdad av Microsofts ASP.NET
Application, ett ramverk för att bygga webbplatser.

Upplevelse - 2
Dessa cookies används för att stödja din upplevelse på hemsidan och innehåller
användarvalda inställningar och hjälpmedel för navigering. Ingen personlig identifierbar
information samlas in från dessa cookies.
Företag

Namn på cookie

Domän

Plats

Upphör

Protokoll

Syfte

Beskrivning

Fullbordas

SESS992fff33f8c4b95cc9c
87251f13c85a3

nordeafondmaga
sinet.se

/

3 veckor, 2
dagar

Alla

Under
granskning

Under utredning. Information om denna cookie
kommer att uppdateras.

Fullbordas

utag_main

nordeafondmaga
sinet.se

/

1 år

Alla

Under
granskning

Under utredning. Information om denna cookie
kommer att uppdateras.
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Prestanda och drift - 2
Dessa cookies används vid driften av hemsidan, för kundundersökningar, insamling av
uppgifter om antal besök på olika sidor och för andra webbanalyser. Begränsad oidentifierbar
information kan komma att samlas in. Det innebär att vi kan se exempelvis hur många klick
eller besök som gjorts, men inte vem som har gjort dem.
Företag

Namn på cookie

Domän

Plats

Upphör

Protokoll

Syfte

Beskrivning

Webtrends Inc.

ACOOKIE

statse.webtrends
live.com

/

3 år, 290
dagar

Alla

Analyser

Samlar anonym data såsom antal besökare till
webbplatsen, besökta sidor och hur dom använder
webbplatsen. Webtrends Inc. analysplattform
använder informationen för att sammanställa rapporter
och för att hjälpa till att förbättra webbplatsen.

YouTube, Google Inc.

YSC

youtube.com

/

session

Alla

Analyser

En unik identifierare som tilldelas besökaren när en
film visas.
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Marknadsföring, insamling av anonym data - 7
Dessa cookies kan användas till att bygga upp en sökprofil och/eller surfhistorik för varje
besökare. Den information som samlas in med dessa cookies kan vara identifierbar eller
unik. Det är bara anonym information som kan komma att delas med tredje part.
Företag

Namn på cookie

Domän

Plats

Upphör

Protokoll

Syfte

Beskrivning

Sleeknote, Sleeknote Aps

_pk_id*

nordeafondmaga
sinet.se

/

2 år

Alla

Undersökning

Used to track anonomous data for statistical purposes
and to trigger individual events within the boxes.

Sleeknote, Sleeknote Aps

_pk_ses*

nordeafondmaga
sinet.se

/

30 minuter

Alla

Undersökning

Is used within a session to group page views for
statistical purposes tracking boxes and exposures.

DoubleClick, Google Inc.

IDE

doubleclick.net

/

2 år

Alla

Annonsering (låg
inverkan)

Innehåller en unik kod för att fastställa vilka annonser
som har visats på en dator. På uppdrag av Google Inc.
Advertising platform DoubleClick. Används för att
mäta annonsernas genomslag och göra dem mer
relevanta för användaren.

DoubleClick, Google Inc.

test_cookie

doubleclick.net

/

15 minuter

Alla

Annonsering (låg
inverkan)

Testar om användarens webbläsare stödjer kakor. På
uppdrag av Google Inc. Advertising platform
DoubleClick.

YouTube, Google Inc.

GPS

youtube.com

/

30 minuter

Alla

Annonsering (låg
inverkan)

En unik identifierare som tilldelas varje mobil enhet
som tillåter GPS baserad spårning.

YouTube, Google Inc.

PREF

youtube.com

/

10 år

Alla

Annonsering (låg
inverkan)

En unik identifierare som tilldelas varje dator och ger
Google tillåtelse att spåra YouTube videos

YouTube, Google Inc.

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

/

240 dagar

Alla

Annonsering (låg
inverkan)

Kommer ihåg om YouTube ska visa det nya eller
gamla videointerfacet till besökaren.

Marknadsföring och individuellt riktad annonsering- 0
Dessa cookies används för att spåra surfvanor och surfaktivitet. Informationen kan användas
för att visa individuellt anpassad information och marknadsföringsinnehåll. När den här typen
av cookies används kan personlig identifierbar information samlas in och används för att visa
målinriktad annonsering och/eller dela denna information med tredje part i samma syfte
Vi använder inga cookies från den här kategorin
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