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Dette dokumentet er ment å skulle hjelpe "-- company --" 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 2021-11-05.
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 "-- company --" og skal returneres ved forespørsel.
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Cookies
Nødvendige informasjonskapsler - 5 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 Ltd

wscrCookieConsent

insights.nordea.c
om

/

1 år

Enhver

Ditt besøk

Informasjonskapsel som lagrer ditt samtykke til bruk
av informasjonskapsler. Den inneholder kun om du har
gitt samtykke eller ikke.

Nordea

test

nordea.com

/

økten

Enhver

Ditt besøk

Denne informasjonskapselen brukes av Nordea til å
teste om brukerens nettleser støtter bruk av
informasjonskapsler.

Tealium

utag_main

nordea.com

/

1 år

Enhver

Ditt besøk

Informasjonskapsel som settes av Tealium for at
Nordea skal kunne benytte sitt tag
management-system. Tealium samler ikke inn data.

VMware, Inc

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

nordea.com

/en

økten

Enhver

Ditt besøk

Informasjonkapsel som inneholder en øktidentifikator
fpr autentisere bruken og levere forskjellige API-er.
Den er dynamisk og kan ikke oppdateres så hver
bruker vil ha en unik informasjonskapsel.

Citrix Systems, Inc.

NSC_<i>*</i>

www.nordea.fi

/

økten

HTTPS

Ditt besøk

Informasjonskapsel som sikrer datakonsistens for
webtjenester.
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Informasjonskapsler for ytelse og drift - 10 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

WordPress, Automattic Inc

wp-wpml_current_languag
e

insights.nordea.c
om

/

1 dag

Enhver

Brukerpreferans
er

Informasjonskapsel som styrer det aktive språket på
Nordeas hjemmeside.

Adobe Analytics, Adobe Inc.

AMCVS_<i>*</i>AdobeOr
g

nordea.com

/

økten

Enhver

Analyse

Informasjonskapsel som inneholder Nordeas
organisasjons-ID hos Adobe slik at Adobe kun
analyserer trafikk fra Nordeas offisielle hjemmesider.
Informasjonskapselen indikerer at et besøk har startet.

Adobe Analytics, Adobe Inc.

AMCV_<i>*</i>AdobeOrg

nordea.com

/

2 år

Enhver

Analyse

Informasjonskapsel som inneholder Nordeas
organisasjons-ID hos Adobe slik at Adobe kun
analyserer trafikk fra Nordeas offisielle hjemmesider.

Adobe Analytics, Adobe Inc.

s_cc

nordea.com

/

økten

Enhver

Analyse

Informasjonskapsel som, på vegne av Adobe
Analytics, registerer om informasjonskapsler tillates i
brukerens nettleser.

23 Video, 23 Visual Apps

64887011_p

corporate-video.
nordea.com

/

90 dager

Enhver

Analyse

Used by the 23 Video platform to store which
properties the viewer has submitted through collectors
and webinar signup forms.

23 Video, 23 Visual Apps

64887011_u

corporate-video.
nordea.com

/

90 dager

Enhver

Analyse

Used by the 23 Video platform to Store a unique
identifier for current visitor, used for authentication to
for example webinars and gated videos. This cookie is
remembered across sessions and used to build usage
information across visits.

23 Video, 23 Visual Aps

_visual_swf_referer

corporate-video.
nordea.com

/

økten

Enhver

Analyse

Brukt av 23 Video-plattformen for å samle statistikk
over videoer som har blitt servert.

23 Video, 23 Visual Aps

session_referer

corporate-video.
nordea.com

/

økten

HTTPS

Analyse

Brukt av 23 Video-plattformen for å samle statistikk
over videoer som har blitt servert.

23 Video, 23 Video Apps

uuid

corporate-video.
nordea.com

/

90 dager

Enhver

Analyse

Used by the 23 Video platform to store a unique
identifier for current visitor, used for authentication to
for example webinars and gated videos. This cookie is
remembered across sessions and used to build usage
information across visits.
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Audience Manager, Adobe
Inc.

demdex

demdex.net

/

2 år

Enhver

Analyse

Audience Manager lagrer informasjonskapselen når
en unik ID tilordnes en besøkende. Demdex kapselen
hjelper Audience Manager til å utføre standard
funksjoner som brukeridentifikasjon,
ID-synkronisering, segmentering, modellering og
rapportering.

Informasjonskapsler for anonyme markedsføringsformål - 8 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

Twitter, Twitter, Inc.

lang

cdn.syndication.t
wimg.com

/

økten

Enhver

Sosial
nettverksbygging

Informasjonskapsel som registrerer brukerens
språkvalg.

DoubleClick, Google LLC

test_cookie

doubleclick.net

/

15 minutter

Enhver

Annonsering

Informasjonskapsel som, på vegne av Google Inc.
Advertising platform DoubleClick, tester om brukerens
nettleser støtter bruk av informasjonskapsler.

Spotify AB

sp_landing

spotify.com

/

1 dag

HTTPS

Sosial
nettverksbygging

Denne informasjonskapselen er til vurdering og
beskrivelsen vil bli oppdatert.

Spotify AB

sp_t

spotify.com

/

60 dager

HTTPS

Sosial
nettverksbygging

Denne informasjonskapselen er til vurdering og
beskrivelsen vil bli oppdatert.

Vimeo, LLC

vuid

vimeo.com

/

2 år

Enhver

Sosial
nettverksbygging

Informasjonskapsel som settes av Vimeo for å tildele
en unik Vimeo analytics-ID til brukeren. Vimeo benytter
denne til analyse.

YouTube, Google LLC

CONSENT

youtube.com

/

21 år

Enhver

Annonsering

Indicates acceptance of YouTube's privacy review

YouTube, Google LLC

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

/

240 dager

Enhver

Annonsering

Informajsonskapsel som settes av YouTube for å
huske brukerens instillinger for innebyggede
YouTube-videoer. Den sjekker om brukeren benytter
ny eller gammel versjon av YouTube sitt grensesnitt.

YouTube, Google LLC

YSC

youtube.com

/

økten

Enhver

Annonsering

Informasjonskapsel som tildeler en unik ID til brukeren
når den ser en YouTube-video for å holde oversikt
over hvilke videoer brukeren har sett.
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Slik administrerer og avviser du informasjonskapsler
1. Administrasjon av informasjonskapsler for markedsføring og/eller innsikt
2. Nettleserinnstillinger (valg der alle informasjonskapsler blokkeres)
Administrere informasjonskapsler for markedsføring og/eller innsikt:
Du kan administrere informasjonskapsler i kategorien markedsføring og/eller innsikt ved å gå
til panelet for informasjonskapsler nederst på denne siden. Informasjonskapsler for innsikt og
markedsføring skal ikke brukes med mindre du har samtykket i det.
Vi bruker informasjonskapsler for markedsføring for at du skal få en bedre brukeropplevelse
når du er på nettstedet vårt. For eksempel er videoavspilleren og podcastkomponenten
avhengig av funksjonaliteter og informasjonskapsler angitt av tredjeparter som YouTube og
SoundCloud. Vi bruker informasjonskapsler for innsikt for at vi skal forstå nettatferd. Det er
nødvendig for at vi skal kunne forbedre og tilpasse den digitale bankopplevelsen din.
Hvis du velger ikke å samtykke i bruken av informasjonskapsler for markedsføring og/eller
innsikt, kan du ikke bruke funksjonalitet fra verktøyene som brukes til dette. Det betyr at du
ikke lenger kan se eller lytte til videoer, podcaster og lignende tredjepartsinnhold, og du får
heller ikke fordelene med en tilpasset digital bankopplevelse. I panelet nederst på denne
siden får du en fullstendig oversikt over informasjonskapselkategoriene og
informasjonskapslene i hver kategori. Hvis du velger ikke å samtykke i bruken av
informasjonskapsler for markedsføring og/eller innsikt, kan du alltid endre valget ditt senere
ved å gå til panelet for informasjonskapsler.
Nettleserinnstillinger:
Du kan angi eller endre innstillinger i nettleseren for å godta eller avvise informasjonskapsler.
Hvis du velger å avvise informasjonskapsler, kan du fortsatt bruke våre nettsider og visse
tjenester.
Merk at det å begrense informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten til nettsiden. Mange
av de interaktive funksjonene som tilbys av forskjellige nettsteder er avhengig av
informasjonskapsler, og det å deaktivere eller blokkere dem kan forhindre at tjenesten
fungerer eller redusere bruken.
Forskjellige nettlesere bruker forskjellige metoder for å behandle informasjonskapsler. Følg
instruksjonene nedenfor fra nettleserleverandørene for å konfigurere dine leserinnstillinger.
Microsoft Internet Explorer (IE)
Google Chrome
Safari
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Firefox
Disse linkene er til tredjeparter, som vi ikke har kontroll over – ingen skade eller erstatning
kan påberopes dersom informasjonen på disse nettstedene er feil.
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