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Dette dokument er udarbejdet så "-- company --" 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
2019-10-02.
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 "-- company --"
ejendom og skal returneres på anmodning.
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Cookies
Nødvendige cookies - 5 identificeret
Disse cookies er påkrævet, for at dette Nordea-website kan fungere. Disse cookies er fx
nødvendige for sikkerheden og for at understøtte funktionaliteten, bl.a. for at huske den
besøgendes præferencer (dvs. sprog eller valuta), og for at sikre, at dette Nordea-site
fungerer efter hensigten.
Virksomhed

Cookie-navn

Domæne

Sti

Levetid

Protokol

Formål

Formålsbeskrivelse

Nordea

recommendations

nordeakreditbolig
nyt.nordea.dk

/

Session

Enhver

Dit besøg

Denne cookie bruges til at afgøre, hvilke nyheder der
skal vises i buden af en artikel

Digital Control Room Limited

wscrCookieConsent

nordeakreditbolig
nyt.nordea.dk

/

1 år

Enhver

Dit besøg

Cookien gemmer dit samtykke til cookies på Nordea.
Den indeholder ingen andre oplysninger, end om du
har givet samtykke til cookies.

VMware, Inc

_vapi<i>&lt;digits&gt;</i>+

nordea.dk

/

Session

Enhver

Dit besøg

Cookien indeholder en sessionidentifikator, der bruges
til at godkende brugeren og levere forskellige API'er.
Cookien er dynamisk, så den kan ikke opdateres, da
hver kunde har en unik cookie.

Tealium

utag_main

nordea.dk

/

1 år

Enhver

Dit besøg

Cookien kommer fra Tealium og er nødvendig for at
Nordea kan bruge deres tag manager løsning. Tealium
indsamler ikke nogen data.

Digital Control Room Limited

wscrCookieConsent

nordea.dk

/

1 år

Enhver

Dit besøg

Cookien gemmer dit samtykke til cookies på Nordea.
Den indeholder ingen andre oplysninger, end om du
har givet samtykke til cookies.
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Drift- og optimeringscookies - 4 identificeret
Disse cookies bruges til at indsamle aggregeret besøgsadfærd på dette Nordea-website.
Disse cookies gør det muligt for os at optimere Nordeas websites på baggrund af de
besøgendes brug af Nordeas tjenester, fx hvilke sider de besøgende oftest besøger, eller
hvilke produkter de fleste besøgende bruger. Virksomheder, der sætter disse cookies, har
databehandleraftaler og kontraktlige aftaler med Nordea.
Virksomhed

Cookie-navn

Domæne

Sti

Levetid

Protokol

Formål

Formålsbeskrivelse

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

AMCVS_<i>*</i>AdobeOr
g

nordea.dk

/

Session

Enhver

Statistik

Session cookie, der indeholder Nordea's organisations
ID med Adobe. Det indikerer, at en session er
initialiseret. Organisations ID'et hjælper Adobe til kun
at analysere trafik fra legitime Nordea-websites.

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

AMCV_<i>*</i>AdobeOrg

nordea.dk

/

2 år

Enhver

Statistik

Cookien indeholder Nordea's organisations ID i
relation til Adobe. Organisations ID'et hjælper Adobe til
kun at analysere trafik fra legitime Nordea-websites.

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

s_cc

nordea.dk

/

Session

Enhver

Statistik

Cookien registrerer, om cookies er aktiveret i
brugerens browser på vegne af Adobe
Analytics-platformen.

Audience Manager, Adobe
Systems Incorporated

demdex

demdex.net

/

2 år

Enhver

Statistik

Cookien samler anonyme og statistiske data om en
brugers besøg på Nordea. Den indeholder et unikt ID,
der bruges af Adobe Analytics til at genkende en
tilbagevendende besøgende, oprette unikke
målgruppeprofiler og levere målrettet kommunikation.

Disse cookies bruges til at aktivere funktioner fra tredjeparter som videoafspillere, podcasts
og sociale mediefunktioner. Desuden gør disse cookies det muligt for Nordea at præsentere
skræddersyede reklamer i tredjepartsmedier.
Vi bruger ikke cookies af denne type
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