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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 2018-07-04.
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 - 12
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

Nordea

COPSESSIONID

www.nordea.se

/

session

Alla

Ditt besök

Används för att applikationer från COP-plattformen
ska fungera.

Nordea

testCookie

www.nordea.se

/wemapp
/page/v2
/testcom
puternor
dic

session

Alla

Ditt besök

För webbapplikationen ”Test Your Computer” testar vi
om användarens webbläsare accepterar cookies. Vi
gör det genom att helt enkelt skicka en cookie till
webbläsaren

Nordea

_vapi<digits>+

nordea.se

/

session

Alla

Ditt besök

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

Nordea

_vapi<digits>+

nordea.se

/

session

Alla

Ditt besök

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.se

/

1 år

Alla

Ditt besök

Used by Tealium to support Nordea in controlling
which cookies are being set. This tool does not collect
data.

Digital Control Room Limited

wscrCookieConsent

nordea.se

/

1 år

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.

Nordea

_vapi<digits>+

fcnws.com

/

session

Alla

Ditt besök

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

Alla

Ditt besök

Used by Tealium to support Nordea in controlling
which cookies are being set. This tool does not collect
data.

Nordea

FundList:cat

nordea.gws.fcnw
s.com

/

session

Alla

Ditt besök

Cookie set to remember your preferences when
browsing Funds on Nordeas website.
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ASP.NET, Microsoft, Inc.

JSESSIONID

nordea.inq.com

/

session

HTTPS

Ditt besök

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

Nordea

COPSESSIONID

openpages.nord
ea.com

/

session

HTTPS

Ditt besök

Används för att applikationer från COP-plattformen
ska fungera.

Citrix Systems, Inc.

NSC_*

openpages.nord
ea.com

/

session

HTTPS

Ditt besök

Används av Citrix Netscaler load balancer för att
kontrollera att lastbalanceraren dirigerar trafik till olika
servrar.
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Upplevelse - 11
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

Nordea

DC

www.nordea.se

/

session

Alla

Användarpreferenser

Used by Nordeas Web application during your visit to
the site.

Nordea

check

nordea.se

/

session

Alla

Användarpreferenser

Cookie set to remember you device for the session.

Nordea

DC

bank.nordea.se

/

session

Alla

Användarpreferenser

Used by Nordeas Web application during your visit to
the site.

Microsoft Inc.

ARRAffinity

nordea.gws.fcnw
s.com

/

session

Alla

Navigering

Used by the Windows Azure platform to effectively
balance load on the servers.

Nordea

CategoryFilter:taborder

nordea.gws.fcnw
s.com

/

session

Alla

Navigering

Styr ordningen och tillgängligheten för olika
fondkategorier.

Nordea

ClientID

nordea.gws.fcnw
s.com

/

session

Alla

Navigering

Styr vilka segment som ska användas i
fondinformationen. Detta i sin tur identifierar fondens
avgifter, vilka moduler finns tillgängliga et cetera.

Nordea

FundList:multiCategory

nordea.gws.fcnw
s.com

/

session

Alla

Användarpreferenser

Cookie set to remember your preferences when
browsing Funds on Nordeas website.

Nordea

FundlistNavigation:taborder

nordea.gws.fcnw
s.com

/

session

Alla

Navigering

Kontrollerar ordningen och tillgängligheten till olika
fondkategorier.

Nordea

culture

nordea.gws.fcnw
s.com

/

session

Alla

Användarpreferenser

Styr vilket språk som används i fondinformationen.

Nordea

currency

nordea.gws.fcnw
s.com

/

session

Alla

Navigering

Styr den aktiva valuta som skall visas i
fondinformationen.

Nordea

shelves

nordea.gws.fcnw
s.com

/

session

Alla

Navigering

Kontrollerar olika fonder som skall visas i
fondinformationen.
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Prestanda och drift - 18
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

Nordea

NS

www.nordea.se

/

session

Alla

Analyser

Säkerställer att data för webbapplikationer är
konsekventa

Adobe Target, Adobe
Systems Incorporated

mbox

nordea.se

/

32 minuter

Alla

Analyser

Session cookie used by Nordea to keep track of which
content experiments the visitor is a part of on Nordeas
own sites.

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

s_cc

nordea.se

/

session

Alla

Analyser

Stores whether cookies are enabled, on behalf of the
Adobe Analytics platform.

Nordea

NS

bank.nordea.se

/

session

HTTPS

Analyser

Säkerställer att data för webbapplikationer är
konsekventa

Adobe Media Optimizer,
Adobe Systems Incorporated

dpm

dpm.demdex.net

/

2 år

Alla

Analyser

Used to build unique audience profiles.

Adobe Systems Incorporated

ev_sync_dd

everesttech.net

/

30 dagar

Alla

Analyser

Provides feedback on the effectiveness of the
advertising displayed on our site and helps show you
offers which may be of interest to you.

Adobe Systems Incorporated

everest_g_v2

everesttech.net

/

2 år

Alla

Analyser

These cookies provide feedback on the effectiveness
of the advertising displayed on our site and helps show
you offers which may be of interest to you.

Adobe Systems Incorporated

everest_session_v2

everesttech.net

/

session

Alla

Analyser

These cookies provide feedback on the effectiveness
of the advertising displayed on our site and helps show
you offers which may be of interest to you.

Cloudflare, Inc.

__cfduid

fcnws.com

/

7 år, 2
månader

Alla

Prestanda /
Nätverkande

Upphäver säkerhetsrestriktioner baserade på
besökarens IP-adress.

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

s_cc

fcnws.com

/

session

Alla

Analyser

Stores whether cookies are enabled, on behalf of the
Adobe Analytics platform.

Nordea

LBSESSIONID

kontoutdrag.plus
girot.se

/

session

Alla

Prestanda /
Nätverkande

Säkerställer att en besökare hamnar på samma server
vid varje förfrågan

Nordea

LBSESSIONID

kontoutdrag.plus
girot.se

/ku/bin

session

Alla

Prestanda /
Nätverkande

Säkerställer att en besökare hamnar på samma server
vid varje förfrågan
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Nordea

LBSESSIONID

kontoutdrag.plus
girot.se

/ku/bin/

session

Alla

Prestanda /
Nätverkande

Säkerställer att en besökare hamnar på samma server
vid varje förfrågan

Nordea

LBSESSIONID

kontoutdrag.plus
girot.se

/ku/html

session

Alla

Prestanda /
Nätverkande

Säkerställer att en besökare hamnar på samma server
vid varje förfrågan

Nordea

LBSESSIONID

kontoutdrag.plus
girot.se

/ku/html/

session

Alla

Prestanda /
Nätverkande

Säkerställer att en besökare hamnar på samma server
vid varje förfrågan

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

mboxPC

nordea.tt.omtrdc.
net

/m2/nord
ea

2 år

Alla

Analyser

Cookie set to remember you, when Nordea is
experimenting with which content should be served to
the visitor.

Adobe Analytics, Adobe
Systems Incorporated

mboxSession

nordea.tt.omtrdc.
net

/m2/nord
ea

31 minuter

Alla

Analyser

Cookie set to remember your session, when Nordea is
experimenting with which content should be served to
the visitor.

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 - 15
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

Nordea

TAFSessionId

www.nordea.se

/

session

Alla

Annonsering (låg
inverkan)

Används för att bevara sådana uppgifter som inte är
personliga om varje besök på webbplatsen så att vi
kan rikta våra budskap

Nordea

TAFTrackingId

www.nordea.se

/

83 år, 3
månader

Alla

Annonsering (låg
inverkan)

Används för att bevara sådana uppgifter som inte är
personliga om varje besök på webbplatsen så att vi
kan rikta våra budskap

Nordea

TAFSessionId

bank.nordea.se

/

session

Alla

Annonsering (låg
inverkan)

Används för att bevara sådana uppgifter som inte är
personliga om varje besök på webbplatsen så att vi
kan rikta våra budskap

Nordea

TAFTrackingId

bank.nordea.se

/

83 år, 3
månader

Alla

Annonsering (låg
inverkan)

Används för att bevara sådana uppgifter som inte är
personliga om varje besök på webbplatsen så att vi
kan rikta våra budskap

Adobe Media Optimizer,
Adobe Systems Incorporated

demdex

demdex.net

/

2 år

Alla

Annonsering (låg
inverkan)

Used to build unique audience profiles. Used to deliver
targeted messages.

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.

Fullbordas

cobrowse_10006113

nordea.inq.com

/

1 dag

Alla

Under
granskning

Under utredning. Information om denna cookie
kommer att uppdateras.

Fullbordas

inqPc

nordea.inq.com

/

1 år

Alla

Under
granskning

Under utredning. Information om denna cookie
kommer att uppdateras.

Fullbordas

inqSession_10006113

nordea.inq.com

/

1 år

Alla

Under
granskning

Under utredning. Information om denna cookie
kommer att uppdateras.

Fullbordas

inqState_10006113

nordea.inq.com

/

1 år

Alla

Under
granskning

Under utredning. Information om denna cookie
kommer att uppdateras.
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Fullbordas

inqVital_10006113

nordea.inq.com

/

1 år

Alla

Under
granskning

Under utredning. Information om denna cookie
kommer att uppdateras.

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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