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Cookies
Nödvändiga cookies - 22 hittades
Dessa cookies är viktiga för att webbplatsen ska fungera. De stödjer viktiga funktioner, som
till exempel varukorgar och den tekniska driften av webbplatsen för att säkerställa att den
fungerar som förväntat.
Företag

Namn på cookie

Domän

Plats

Upphör

Protokoll

Syfte

Beskrivning

Nordea

COPSESSIONID

www.nordea.fi

/

session

HTTPS

Ditt besök

Används för att applikationer från COP-plattformen
ska fungera.

Nordea

NDA-lang

www.nordea.fi

/

session

Alla

Ditt besök

Used to remember your language setting.

Citrix Systems, Inc.

NSC_<i>*</i>

www.nordea.fi

/

session

HTTPS

Ditt besök

Används av Citrix Netscaler för effektiv balansering av
arbetsbelastningen på servrarna.

Nordea

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

nordea.fi

/

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

nordea.fi

/

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.fi

/

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.fi

/

1 år

Alla

Ditt besök

Sparar ditt medgivande till sessionskakor på vår sajt.
Innehåller information om huruvida du har gett ditt
samtycke eller ej till varje kaknivå - ingen annan
information.

Nordea

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

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.

Nordea

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

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.
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Fullbordas

AWSALB

nordea.gws.fcnw
s.com

/

7 dagar

Alla

Under
granskning

Den här kakan håller på att ses över och tilldelas ett
syfte. När detta är klart uppdateras denna beskrivning
med den informationen.

Nordea

FundList:cat

nordea.gws.fcnw
s.com

/

session

Alla

Ditt besök

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

ASP.NET, Microsoft, Inc.

__RequestVerificationToke
n

nordea.gws.fcnw
s.com

/

session

Alla

Ditt besök

A feature of the ASP.NET platform to help prevent
Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks.

ASP.NET, EIS

JSESSIONID

nordea.inq.com

/

session

HTTPS

Ditt besök

Sparar sessionsdata under ett besök på sidan, utges
av Microsofts ASP.NET Application, ett ramverk för att
bygga webbsajter.

Fullbordas

cobrowse_10006113

nordea.inq.com

/

1 dag

Alla

Under
granskning

Den här kakan håller på att ses över och tilldelas ett
syfte. När detta är klart uppdateras denna beskrivning
med den informationen.

Fullbordas

inqPc

nordea.inq.com

/

1 år

Alla

Under
granskning

Den här kakan håller på att ses över och tilldelas ett
syfte. När detta är klart uppdateras denna beskrivning
med den informationen.

Fullbordas

inqSession_10006113

nordea.inq.com

/

1 år

Alla

Under
granskning

Den här kakan håller på att ses över och tilldelas ett
syfte. När detta är klart uppdateras denna beskrivning
med den informationen.

Fullbordas

inqState_10006113

nordea.inq.com

/

1 år

Alla

Under
granskning

Den här kakan håller på att ses över och tilldelas ett
syfte. När detta är klart uppdateras denna beskrivning
med den informationen.

Fullbordas

inqVital_10006113

nordea.inq.com

/

1 år

Alla

Under
granskning

Den här kakan håller på att ses över och tilldelas ett
syfte. När detta är klart uppdateras denna beskrivning
med den informationen.

ASP.NET, Microsoft, Inc.

__RequestVerificationToke
n

nordeagws.gws.f
cnws.com

/

session

Alla

Ditt besök

A feature of the ASP.NET platform to help prevent
Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks.

Nordea

COPSESSIONID

openpages.nord
ea.com

/

session

Alla

Ditt besök

Används för att applikationer från COP-plattformen
ska fungera.

Citrix Systems, Inc.

NSC_<i>*</i>

openpages.nord
ea.com

/

session

HTTPS

Ditt besök

Används av Citrix Netscaler för effektiv balansering av
arbetsbelastningen på servrarna.
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Cookies för sajtupplevelse - 13 hittades
Dessa cookies används för att stödja din upplevelse på sajten och inkluderar användarvalda
alternativ, hjälpmedel för navigering på sajten, etc. I allmänhet samlas inte någon personlig
identifierbar information in från dessa cookies.
Företag

Namn på cookie

Domän

Plats

Upphör

Protokoll

Syfte

Beskrivning

Nordea

DC

www.nordea.fi

/

session

Alla

Användarpreferenser

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

Nordea

check

nordea.fi

/

session

Alla

Användarpreferenser

Cookie set to remember you device for the session.

Nordea

DC

pankki.nordea.fi

/

session

Alla

Användarpreferenser

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

Nordea

CategoryFilter:taborder

nordea.gws.fcnw
s.com

/

session

Alla

Navigering

Denna cookie (kaka) ser till att ordningen av och
tillgången till fondklasserna är som det ska.

Nordea

ClientID

nordea.gws.fcnw
s.com

/

session

Alla

Navigering

Denna cookie (kaka) ser till att man använder rätt
dellösning eller lösningssegment. Valet fastställer
fondutbudet, avgifterna, de tillgängliga modulerna etc.

Nordea

FundList:multiCategory

nordea.gws.fcnw
s.com

/

session

Alla

Användarpreferenser

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

Nordea

culture

nordea.gws.fcnw
s.com

/

session

Alla

Användarpreferenser

Denna cookie (kaka) ser till vilket språk som används i
lösningen.

Nordea

currency

nordea.gws.fcnw
s.com

/

session

Alla

Navigering

Denna cookie (kaka) ser till vilken valuta som används
i lösningen. Valet påverkar hur systemet visar
siffrorna.

Nordea

shelves

nordea.gws.fcnw
s.com

/

session

Alla

Navigering

Denna cookie (kaka) övervakar de olika nivåer som
ska ingå i lösningen.

Nordea

ClientID

nordeagws.gws.f
cnws.com

/

session

Alla

Navigering

Denna cookie (kaka) ser till att man använder rätt
dellösning eller lösningssegment. Valet fastställer
fondutbudet, avgifterna, de tillgängliga modulerna etc.

Nordea

culture

nordeagws.gws.f
cnws.com

/

session

Alla

Användarpreferenser

Denna cookie (kaka) ser till vilket språk som används i
lösningen.

Nordea

currency

nordeagws.gws.f
cnws.com

/

session

Alla

Navigering

Denna cookie (kaka) ser till vilken valuta som används
i lösningen. Valet påverkar hur systemet visar
siffrorna.

Nordea

shelves

nordeagws.gws.f
cnws.com

/

session

Alla

Navigering

Denna cookie (kaka) övervakar de olika nivåer som
ska ingå i lösningen.
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Prestandacookies - 10 hittades
Dessa cookies används vid driften av sajten och inkluderar kundundersökningar, registrering
av antal besök och andra webbanalyser. Begränsad oidentifierbar information kan komma att
samlas in.
Företag

Namn på cookie

Domän

Plats

Upphör

Protokoll

Syfte

Beskrivning

Nordea

NS

www.nordea.fi

/

session

HTTPS

Analyser

Ensures data consistency for web applications

Adobe Target, Adobe
Systems Incorporated

mbox

nordea.fi

/

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.fi

/

session

Alla

Analyser

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

Nordea

NS

pankki.nordea.fi

/

session

HTTPS

Analyser

Ensures data consistency for web applications

Cloudflare, Inc.

__cfduid

fcnws.com

/

7 år, 2
månader

Alla

Prestanda /
Nätverkande

Går runt säkerhetsbegränsningarna utgående från
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.

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.

Vimeo, LLC

vuid

vimeo.com

/

2 år

Alla

Analyser

Vimeo Analytics unique id

YouTube, Google Inc.

YSC

youtube.com

/

session

Alla

Analyser

En kod som ges besökaren då han eller hon tittar på
en video.
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Cookies för marknadsföring och anonym spårning på sajter - 8 hittades
Dessa cookies används för att spåra besökare på våra webbplatser. De kan användas till att
bygga upp en sökprofil och/eller surfhistorisk för varje besökare. Identifierbar eller unik
information kan komma att samlas in. Anonym information kan komma att delas med tredje
part.
Företag

Namn på cookie

Domän

Plats

Upphör

Protokoll

Syfte

Beskrivning

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.

ScorecardResearch, Full
Circle Studies, Inc

UIDR

scorecardresear
ch.com

/

1 år

Alla

Annonsering (låg
inverkan)

Samlar in information såsom när en användare
besökte en sajt, vilken sida på sajten det var, sajtens
namn, IP-adress. Den här informationen används av
ScorecardResearch, en tjänst från Full Circle Studies,
Inc., en del av marknadsanalysbolaget ComScore,
Inc.. Genom att analysera generella besöksmönster
och genomföra undersökningar kan
ScorecardResearch hjälpa företag att få en bättre bild
av vad kunderna gillar och inte gillar.

Soundcloud

sc_anonymous_id

soundcloud.com

/

10 år

Alla

Annonsering (låg
inverkan)

Persistent cookie set by soundcloud. Containing
anonymous ID remembering your device.

YouTube, Google Inc.

GPS

youtube.com

/

30 minuter

Alla

Annonsering (låg
inverkan)

En unik kod som ges till varje mobil enhet och med
hjälp av vilken enheten kan spåras utifrån
GPS-positionen.

YouTube, Google Inc.

PREF

youtube.com

/

10 år

Alla

Annonsering (låg
inverkan)

En unik kod som ges till varje dator och med hjälp av
vilken Google kan spåra Youtube-videor.

YouTube, Google Inc.

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

/

240 dagar

Alla

Annonsering (låg
inverkan)

Kommer ihåg om Youtube-videorna ska visas med
nytt eller gammalt användargränssnitt.
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Cookies för marknadsföring och målinriktad annonsering - 1 hittades
Dessa cookies används för att spåra surfvanor och surfaktivitet. Vi använder denna
information för att vi ska kunna visa relevant/personligt marknadsföringsinnehåll. När vi
använder den här typen av cookies kan vi komma att samla in personlig identifierbar
information och använda den för att visa målinriktad annonsering och/eller dela denna
information med tredje part i samma syfte. All aktivitet som har spårats och registrerats
genom användning av dessa cookies kan komma att delas till tredje part.
Företag

Namn på cookie

Domän

Plats

Upphör

Protokoll

Syfte

Beskrivning

ScorecardResearch, Ad Stir

UID

scorecardresear
ch.com

/

2 år

Alla

Annonsering
(hög inverkan)

Samlar in information såsom när en användare
besökte en sajt, vilken sida på sajten det var, sajtens
namn, IP-adress. Den här informationen används av
ScorecardResearch, en tjänst från Full Circle Studies,
Inc., en del av marknadsanalysbolaget ComScore,
Inc.. Genom att analysera generella besöksmönster
och genomföra undersökningar kan
ScorecardResearch hjälpa företag att få en bättre bild
av vad kunderna gillar och inte gillar.
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