
 
 

  

 

 
INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES) OG PERSONVERN  

Sist oppdatert 07.03.18 
 
Interflora AS  ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for innhenting og behandling av 
personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold av http://julekalender.interflora.no  
 
Formålet med innsamlingen av personopplysninger via nettsiden er å loggføre bruken av 
http://julekalender.interflora.no for å utvikle og forbedre tjenesten. Til dette bruker nettsiden 
informasjonskapsler, dvs. såkalte "cookies". Cookies er små tekstfiler som blir lagret på din 
datamaskin, mobiltelefon, nettbrett eller tilsvarende. Informasjonskapslene inneholder data som 
blir samlet inn for statistikk om bruk av http://julekalender.interflora.no. 

 
Når du bruker vår nettside blir det det samlet inn følgende opplysninger om deg: 

• Din IP-adresse, nettleser og operativsystem 
• Din lokasjon  
• Tidspunkt for besøk 
• Hvilke sider på julekalender.interflora.no den registrerte IP-adressen besøker og 

varigheten på de ulike besøkene 
• Eventuelt hvilken lenke som henviste deg til julekalender.interflora.no 
• Hva det ble klikket på i løpet av besøket ditt på nettsiden og eventuelle filer du lastet ned 
• Opplysninger om deg når du registrer personopplysninger på nettsiden, slik som navn, 

telefonnummer, e-post og arbeidssted. 
 
Vi anvender ulike typer lokal lagring gjennom bruk av cookies, som enten slettes fortløpende 
(sesjons-cookies) eller som lagres permanent i din nettleser inntil et nærmere fastsatt tidspunkt 
(permanente cookies). Dersom dine innstillinger i din nettleser er satt til å akseptere cookies, 
samtykker du til at Interflora bruker cookies når du besøker våre nettsider. Du finner mer 
informasjon om hvordan du kan kontrollere bruk av cookies i din nettleser nedenfor her.  
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HTTP://JULEKALENDER.INTERFLORA.NO  BRUKER FØLGENDE COOKIES: 

Registrering 

 
Cookie Beskrivelse Lagringstid 
Google 
Analytics 

Verktøy for innsamling av webstatistikk som antall 
besøk, øktvarighet, trafikkilder osv. All data er 
kryptert og kan ikke spores til en enkelt bruker. 

24 måneder 

 
Drift av og funksjonalitet knyttet til nettsiden 

Cookie Beskrivelse Lagringstid 
GA 
Audiences 

Sporer din brukeradferd på nettstedet vårt. Denne 
cookien kan bruke grunnlag for å målrette 
markedsføring mot brukere som har besøkt oss på 
nettsiden vår tidligere. 

30 dager 

 
Sporing og annonsering 

Cookie Beskrivelse Lagringstid 
Doubleclick Annonseplattform fra Google. Sporer din 

brukeratferd på nettstedet vårt. Denne cookien kan 
bruke grunnlag for å målrette markedsføring mot 
brukere som har besøkt oss på nettsiden vår 
tidligere. 

30 dager 

 
 
HVORDAN KAN DU ADMINISTRERE INFORMASJONSKAPSLER I NETTLESEREN? 

Standardinnstillingen er at de fleste nettlesere aksepteres cookies automatisk. Du kan selv endre 
og tilpasse innstillingene slik at du kun tillater de cookiene som du selv ønsker at skal være 
lagret i nettleseren din. Vær likevel oppmerksom på at nettleseren må akseptere enkelte cookies 
for at http://julekalender.interflora.no skal fungere.  
I innstillingene til nettleseren din vil du vanligvis også kunne velge hvilke nettsider du tillater 
cookies fra. Du kan også be om å bli varslet hver gang en ny cookie blir lagret i nettleseren din. 
 
Slik går du frem for å slette cookies i de ulike nettlesere 
De følgende lenkene vil gi deg informasjon om hvordan du kan endre innstillingene i din 
nettleser for å ha kontroll på hvilke cookies den lagrer. 

Cookie innstillinger i Internet Explorer 

Cookie innstillinger in Firefox 

Cookie innstillinger i Google Chrome 

Cookie innstillinger i Safari web og iOS. 

 
 

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US
http://support.apple.com/kb/HT1677
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