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Dette dokumentet er ment å skulle hjelpe "Nordea" 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 2018-02-03.
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 "Nordea" og skal returneres ved forespørsel.

© Digital Control Room Limited

Cookies
Nødvendige informasjonskapsler – 3 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

Digital Control Room Limited

wscrCookieConsent

nordeafondsmag
asinet.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.

Digital Control Room Limited

wscrCookieConsent

nordea.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.

ASP.NET, Microsoft, Inc.

JSESSIONID

nr-data.net

/

økten

Enhver

Ditt besøk

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

Sideopplevelse - 2 funnet
Disse informasjonskapslene brukes for å støtte din opplevelse av siden, og inkluderer
brukervalgte alternativer, navigasjonshjelpemidler osv. Det samles ikke inn identifiserbare
personopplysninger fra disse kapslene.
Selskap

Navn på
informasjonskapsel

Domene

Bane

Utløper
etter

Protokoll

Formål

Beskrivelse

Fullføres

SESS05443e283130fff4c8
d60b8eaf974974

nordeafondsmag
asinet.no

/

3 uker, 2
dager

Enhver

Til vurdering

Denne informasjonskapselen er til vurdering og
beskrivelsen vil bli oppdatert.

Fullføres

utag_main

nordeafondsmag
asinet.no

/

1 år

Enhver

Til vurdering

Denne informasjonskapselen er til vurdering og
beskrivelsen vil bli oppdatert.
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Informasjonskapsler for ytelse og drift – 2 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

Webtrends Inc.

ACOOKIE

statse.webtrends
live.com

/

3 år, 290
dager

Enhver

Analyse

Samler inn annonyme data om antall besøkende til
nettstedet, hvilkesider som besøkes og hvordan
nettstedet blir brukt. Webtrends Analytics benytter
denne informasjonen til rapporter og hjelp til å
forbedre nettstedet.

YouTube, Google Inc.

YSC

youtube.com

/

økten

Enhver

Analyse

En unik identifikator gitt til den besøkende som har sett
en video.
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Informasjonskapsler for anonyme markedsføringsformål – 7 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

Sleeknote, Sleeknote Aps

_pk_id*

nordeafondsmag
asinet.no

/

2 år

Enhver

Undersøkelse

Brukes til å spore anonyme data til statistiske formål
og til å utløse enkelthendelser i boksene.

Sleeknote, Sleeknote Aps

_pk_ses*

nordeafondsmag
asinet.no

/

30 minutter

Enhver

Undersøkelse

Brukes innenfor en sesjon til å gruppere sidevisninger
for statistiske formål.

DoubleClick, Google Inc.

IDE

doubleclick.net

/

2 år

Enhver

Annonsering
(liten innvirkning)

Inneholder en unik kode som viser hvike
markedsføringsbudskap fra Google Inc. Advertising
DoubleClick som er vist på en enhet. Overvåker
annonsenes effektivitet og gjør annonsene mer
relevante for brukeren.

DoubleClick, Google Inc.

test_cookie

doubleclick.net

/

15 minutter

Enhver

Annonsering
(liten innvirkning)

Tester om nettleseren støtter cookies fra Google Inc.
Advertising DoubleClick.

YouTube, Google Inc.

GPS

youtube.com

/

30 minutter

Enhver

Annonsering
(liten innvirkning)

En unik identifikator gitt til hver mobile enhet som
tillater måling basert på GPS-plassering.

YouTube, Google Inc.

PREF

youtube.com

/

10 år

Enhver

Annonsering
(liten innvirkning)

En unik identifikator for hver datamaskin som
muliggjør måling av YouTube-videoer fra Google.

YouTube, Google Inc.

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

/

240 dager

Enhver

Annonsering
(liten innvirkning)

Husker om YouTube skal vise det nye eller gamle
video-oppsettet for deg.

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.
Vi bruker ikke informasjonskapsler i denne kategorien
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