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Detaljeret information om cookies
Website:

https://www.nordea.dk/
https://www.nordeafinans.dk/

Kontroldato:

2018-07-03

Kontrolleret af:

Digital Control Room Limited
https://www.digitalcontrolroom.com/

Dette dokument er udarbejdet så "Nordea" kan informere og indhente samtykke i henhold til
Cookiebekendtgørelsen og det tilhørende EU e-databeskyttelsesdirektiv. Dokumentet giver
detaljeret information om alle cookies, der var i brug på websitet 2018-07-03.
Dokumentet gør det muligt for en besøgende at træffe et informeret valg om samtykke til
websitets brug af cookies.
Dette indhold bør ikke anvendes til andre formål. Dokumentet forbliver "Nordea" ejendom og
skal returneres på anmodning.
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Cookies
Nødvendige cookies – 15 identificeret
Disse cookies er påkrævet for at websitet kan levere en tjeneste, som slutbrugeren
udtrykkelig har anmodet om. Det kan f.eks. være cookies, der bruges for at få en indkøbskurv
til at virke.
Virksomhed

Cookie-navn

Domæne

Sti

Levetid

Protokol

Formål

Formålsbeskrivelse

Nordea

COPSESSIONID

www.nordea.dk

/

Session

Enhver

Dit besøg

Anvendes for at applikationer fra COP-platformen kan
fungere.

Nordea

_vapi<digits>+

nordea.dk

/

Session

Enhver

Dit besøg

Cookie set by VM Ware. The cookie is dynamic so it
cannot be updated, as each customer will have a
unique cookie.

Tealium

utag_main

nordea.dk

/

1 år

Enhver

Dit besøg

Brugt af Tealium til at hjælpe Nordea med at styre
hvilke cookies der skal sættes. Dette værktøj opsamler
ikke data.

Digital Control Room Limited

wscrCookieConsent

nordea.dk

/

1 år

Enhver

Dit besøg

Gemmer dit samtykke til cookies for vores website.
Den indeholder kun information om hvorvidt du har tileller fravalgt cookies på hvert cookie-niveau.

Nordea

COPSESSIONID

bank.nordea.dk

/

Session

HTTPS

Dit besøg

Anvendes for at applikationer fra COP-platformen kan
fungere.

ASP.NET, Microsoft, Inc.

JSESSIONID

ebolig.nordea.dk

/

Session

HTTPS

Dit besøg

Gemmer sessionsdata under et besøg på et website.
Sættes af Microsofts ASP.NET Application, som er et
rammeværktøj der bruges til at bygge websites.

Citrix Systems, Inc.

NSC_*

ebolig.nordea.dk

/

30 minutter

HTTPS

Dit besøg

Anvendes af Citrix Netscaler load balancer til at
balancere load på servere effektivt.

ASP.NET, Microsoft, Inc.

JSESSIONID

applet.danid.dk

/

Session

Enhver

Dit besøg

Gemmer sessionsdata under et besøg på et website.
Sættes af Microsofts ASP.NET Application, som er et
rammeværktøj der bruges til at bygge websites.

Nordea

_vapi<digits>+

fcnws.com

/

Session

Enhver

Dit besøg

Cookie set by VM Ware. The cookie is dynamic so it
cannot be updated, as each customer will have a
unique cookie.

Tealium

utag_main

fcnws.com

/

1 år

Enhver

Dit besøg

Brugt af Tealium til at hjælpe Nordea med at styre
hvilke cookies der skal sættes. Dette værktøj opsamler
ikke data.

Nordea

FundList:cat

nordea.gws.fcnw
s.com

/

Session

Enhver

Dit besøg

Cookie sat til at huske dine præferencer, når du bruger
Nordeas website til at se på mulige investeringsfonde.
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ASP.NET, Microsoft, Inc.

JSESSIONID

nordea.inq.com

/

Session

HTTPS

Dit besøg

Gemmer sessionsdata under et besøg på et website.
Sættes af Microsofts ASP.NET Application, som er et
rammeværktøj der bruges til at bygge websites.

Nordea

_vapi<digits>+

nordeafinans.dk

/

Session

Enhver

Dit besøg

Cookie set by VM Ware. The cookie is dynamic so it
cannot be updated, as each customer will have a
unique cookie.

Tealium

utag_main

nordeafinans.dk

/

1 år

Enhver

Dit besøg

Brugt af Tealium til at hjælpe Nordea med at styre
hvilke cookies der skal sættes. Dette værktøj opsamler
ikke data.

ASP.NET, Microsoft, Inc.

ASP.NET_SessionId

wcms.nordea.co
m

/

Session

Enhver

Dit besøg

Gemmer sessionsdata under et besøg på et website.
Sættes af Microsofts ASP.NET Application, som er et
rammeværktøj der bruges til at bygge websites.
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Præferencer - 13 identificeret
Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på en side. Det er f.eks. valgte
præferencer såsom sprog eller valg, som gør navigation enklere. Der indsamles ingen
personligt identificerbare data med denne type cookies.
Virksomhed

Cookie-navn

Domæne

Sti

Levetid

Protokol

Formål

Formålsbeskrivelse

Nordea

DC

www.nordea.dk

/

Session

Enhver

Brugerindstillinge
r

Cookies sat til at huske dine præferencer i Nordea
web applikationer.

Nordea

check

nordea.dk

/

Session

Enhver

Brugerindstillinge
r

Cookie sat til at huske din enhed for dette besøg.

Nordea

DC

bank.nordea.dk

/

Session

Enhver

Brugerindstillinge
r

Cookies sat til at huske dine præferencer i Nordea
web applikationer.

Microsoft Inc.

ARRAffinity

nordea.gws.fcnw
s.com

/

Session

Enhver

Navigation

Styrer visning af annoncer på er website under
hensyntagen til hvilke annoncer der allerede er blevet
vist.

Nordea

CategoryFilter:taborder

nordea.gws.fcnw
s.com

/

Session

Enhver

Navigation

This cookie controls the order and availability of
different fund categories in the solution.

Nordea

ClientID

nordea.gws.fcnw
s.com

/

Session

Enhver

Navigation

This cookie controls what "sub-solution" or solution
"segment" should be used. This in turn defines the
fund universe used, fees, which modules are available
etc.

Nordea

FundList:multiCategory

nordea.gws.fcnw
s.com

/

Session

Enhver

Brugerindstillinge
r

Cookie sat til at huske dine præferencer, når du bruger
Nordeas website til at se på mulige investeringsfonde.

Nordea

culture

nordea.gws.fcnw
s.com

/

Session

Enhver

Brugerindstillinge
r

This cookie controls the active language of the specific
solution.

Nordea

currency

nordea.gws.fcnw
s.com

/

Session

Enhver

Navigation

This cookie controls the active currency to be used in
the solution. This in turn can affect how different
figures are displayed.

Nordea

shelves

nordea.gws.fcnw
s.com

/

Session

Enhver

Navigation

Denne cookie kontrollerer hvilke tabs der skal være til
rådighed.

Nordea

NSPP

prod.dwa.nordea.
no

/

5 minutter

HTTPS

Brugerindstillinge
r

Cookie brugt til at huske dine valg i Nordea beregnere.

Nordea

nordea_deviceDetection

wcms.nordea.co
m

/

100 år

Enhver

Brugerindstillinge
r

Bruges til at huske, om brugeren kommer fra en
computer eller mobil enhed.

Nordea

DC

www.nordeafinan
s.dk

/

Session

Enhver

Brugerindstillinge
r

Cookies sat til at huske dine præferencer i Nordea
web applikationer.
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Drift- og optimeringscookies – 17 identificeret
Disse cookies anvendes til driften af websitet. Det kan f.eks. være optælling af antallet af
besøgende eller andre informationer, der skal bruges til web-analyse. De bruges også i
forbindelse med spørgeskemaer. Disse cookies kan i begrænset omfang indsamle data, der
kan henføres til den enkelt bruger.
Virksomhed

Cookie-navn

Domæne

Sti

Levetid

Protokol

Formål

Formålsbeskrivelse

Nordea

NS

www.nordea.dk

/

Session

Enhver

Statistik

Sikrer datakonsistens for webapplikationer

Adobe target, Adobe
Systems Incorporated

mbox

nordea.dk

/

32 minutter

Enhver

Statistik

Denne cookie er brugt til at kontrollere hvilke
elementer der skal vises til en besøgende.
Elementerne kan være vist, baseret på regler sat fra
Adobe Target.

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

s_cc

nordea.dk

/

Session

Enhver

Statistik

Gemmer hvorvidt cookies er tilladt på vegne af Adobe
Analytics platform.

Nordea

NS

bank.nordea.dk

/

Session

HTTPS

Statistik

Sikrer datakonsistens for webapplikationer

Adobe Media Optimizer,
Adobe Systems Incorporated

dpm

dpm.demdex.net

/

2 år

Enhver

Statistik

Anvendes til profilering. Adobe Media Optimizer
integrerer online og offline data fra enhver tænkelig
kilde for at give et samlet indtryk af alle. Anvendes af
selskaber, så de hurtigt kan identificere de mest
værdifulde potentielle kunder og levere målrettede
budskaber, der vil inspirere dem til handling.

Adobe Systems Incorporated

ev_sync_dd

everesttech.net

/

30 dage

Enhver

Statistik

Giver information om effektiviteten af de annoncer,
som er blevet vist og hjælper til at vise dig tilbud, som
er mere interessante for dig.

Adobe Systems Incorporated

everest_g_v2

everesttech.net

/

2 år

Enhver

Statistik

Giver information om effektiviteten af de annoncer,
som er blevet vist og hjælper til at vise dig tilbud, som
er mere interessante for dig.

Adobe Systems Incorporated

everest_session_v2

everesttech.net

/

Session

Enhver

Statistik

Giver information om effektiviteten af de annoncer,
som er blevet vist og hjælper til at vise dig tilbud, som
er mere interessante for dig.

Cloudflare, Inc.

__cfduid

fcnws.com

/

7 år, 2
måneder

Enhver

Drift / Netværk

Overstyrer enhver sikkerhedsrestriktion baseret på IP
adressen, som brugeren kommer fra.

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

s_cc

fcnws.com

/

Session

Enhver

Statistik

Gemmer hvorvidt cookies er tilladt på vegne af Adobe
Analytics platform.

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

mboxPC

nordea.tt.omtrdc.
net

/m2/nord
ea

2 år

Enhver

Statistik

Cookie sat til at huske din enhed, når Nordea
experimenterer med hvilket indhold skal vises til
brugeren.
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Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

mboxSession

nordea.tt.omtrdc.
net

/m2/nord
ea

31 minutter

Enhver

Statistik

Cookie sat til at huske din session, når Nordea
eksperimenterer med hvilket indhold som skal vises til
brugeren.

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

AMCVS_*AdobeOrg

nordeafinans.dk

/

Session

Enhver

Statistik

Sessions Cookie med Nordeas organisation ID hos
Adobe. Informerer Adobe om kun at opsamle data fra
korrekte Nordea websites.

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

AMCV_*AdobeOrg

nordeafinans.dk

/

2 år

Enhver

Statistik

Cookie med Nordeas organisation ID hos Adobe.
Informerer Adobe om kun at opsamle data fra korrekte
Nordea websites.

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

s_cc

nordeafinans.dk

/

Session

Enhver

Statistik

Gemmer hvorvidt cookies er tilladt på vegne af Adobe
Analytics platform.

Nordea

NS

www.nordeafinan
s.dk

/

Session

HTTPS

Statistik

Sikrer datakonsistens for webapplikationer

YouTube, Google Inc.

YSC

youtube.com

/

Session

Enhver

Statistik

Et unikt ID der gives til en bruger, når han ser en
video.
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Marketing cookies - anonym tracking på tværs af hjemmesider – 19 identificeret
Disse cookies anvendes til at følge brugere på tværs af deres besøg på flere websites. Disse
cookies kan blive brugt til at opbygge profiler, der viser hvilke søgninger individuelle brugere
har foretaget eller hvilke sider de har besøgt. Disse cookies kan lagre data, der identificerer
den enkelte bruger eller som indeholder specifik information om brugeren. Anonyme data kan
blive delt med 3. part.
Virksomhed

Cookie-navn

Domæne

Sti

Levetid

Protokol

Formål

Formålsbeskrivelse

Nordea

TAFSessionId

www.nordea.dk

/

Session

Enhver

Annoncering
(anonym)

Bruges til at opbevare ikke-personlige oplysninger om
hvert besøg på websitet, så vi kan målrette vores
budskaber

Nordea

TAFTrackingId

www.nordea.dk

/

83 år, 3
måneder

Enhver

Annoncering
(anonym)

Bruges til at opbevare ikke-personlige oplysninger om
hvert besøg på websitet, så vi kan målrette vores
budskaber

Nordea

TAFSessionId

bank.nordea.dk

/

Session

Enhver

Annoncering
(anonym)

Bruges til at opbevare ikke-personlige oplysninger om
hvert besøg på websitet, så vi kan målrette vores
budskaber

Nordea

TAFTrackingId

bank.nordea.dk

/

83 år, 3
måneder

Enhver

Annoncering
(anonym)

Bruges til at opbevare ikke-personlige oplysninger om
hvert besøg på websitet, så vi kan målrette vores
budskaber

BidSwitch, Switch Concepts
Ltd

c

bidswitch.net

/

2 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Gemmer et tidsstempel, der viser hvornår du som
bruger første gang kom i kontakt med vores system.
Anvendes til at bestemme om BidSwitch vil
synkronisere cookies med andre
annonceringssystemer om dig som bruger eller ej.

BidSwitch, Switch Concepts
Ltd

tuuid

bidswitch.net

/

2 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Gemmer det unikke ID som tildeles af BidSwitch til
hver bruger.

Adobe Media Optimizer,
Adobe Systems Incorporated

demdex

demdex.net

/

2 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes til profilering. Adobe Media Optimizer
integrerer online og offline data fra enhver tænkelig
kilde for at give et samlet indtryk af alle. Anvendes af
selskaber, så de hurtigt kan identificere de mest
værdifulde potentielle kunder og levere målrettede
budskaber, der vil inspirere dem til handling.

DoubleClick, Google Inc.

IDE

doubleclick.net

/

2 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indeholder en unik kode der bestemmer hvilke
annoncer, der har været vist på en enhed på. Sættes
på vegne af Google Incs annonceringsplatform
DoubleClick. Muliggør at effektiviteten af annoncer kan
måles og at annoncer kan blive gjort mere relevante til
brugeren.
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DoubleClick, Google Inc.

test_cookie

doubleclick.net

/

15 minutter

Enhver

Annoncering
(anonym)

Tester om brugerens browser understøter cookies på
vegne af Google Inc's annonceringsplatform.

Under udarbejdelse

cobrowse_10006113

nordea.inq.com

/

1 dag

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

inqPc

nordea.inq.com

/

1 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

inqSession_10006113

nordea.inq.com

/

1 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

inqState_10006113

nordea.inq.com

/

1 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

inqVital_10006113

nordea.inq.com

/

1 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Nordea

TAFSessionId

www.nordeafinan
s.dk

/

Session

Enhver

Annoncering
(anonym)

Bruges til at opbevare ikke-personlige oplysninger om
hvert besøg på websitet, så vi kan målrette vores
budskaber

Nordea

TAFTrackingId

www.nordeafinan
s.dk

/

83 år, 3
måneder

Enhver

Annoncering
(anonym)

Bruges til at opbevare ikke-personlige oplysninger om
hvert besøg på websitet, så vi kan målrette vores
budskaber

YouTube, Google Inc.

GPS

youtube.com

/

30 minutter

Enhver

Annoncering
(anonym)

En unik identifikation, der gives til hver mobile enhed.
Tillader tracking baseret på GPS lokation.

YouTube, Google Inc.

PREF

youtube.com

/

10 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

En unik identifikation der gives til hver computer.
Tillader Google at tracke YouTube videoer.

YouTube, Google Inc.

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

/

240 dage

Enhver

Annoncering
(anonym)

Husker om YouTube skal vise det nye eller gamle
videointerface til dig.

Marketing – målrettet annoncering - 0 identificeret
Disse cookies bruges til at følge søge- og læsevaner. Den information der indsamles bruges
til at vise individualiseret marketing indhold, såsom bannerannoncer. Anvendelsen af disse
cookies kan indebære lagring og anvendelse af personlig identificerbare informationer til
visning af individuelt tilpasset indhold og/eller deling af disse data med en 3. part med det
samme formål.
Vi bruger ikke cookies af denne type
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