
RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER FOR COLLINSON GROUP LIMITED 

Disse retningslinjene for informasjonskapsler forklarer hvordan COLLINSON GROUP LIMITED («vi») 

bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. 

• Hva er informasjonskapsler 

Informasjonskapsler er små datafiler som nettstedet vårt kan plassere på datamaskinen din eller 

mobilenheten din din når du besøker det. De hjelper oss med å forstå hvordan du bruker nettstedet 

vårt, de gjør at nettstedet vårt fungerer mer effektivt, og de tilrettelegger og forbedrer 

brukeropplevelsen din av nettstedet vårt. 

• Disse informasjonskapslene bruker vi: 

Øktinformasjonskapsler 

De gjør det lettere å bruke nettstedet vårt ved å holde styr på bevegelsen din fra side til side, slik at 

du ikke blir bedt om å oppgi samme informasjon flere ganger. På denne måten kan du raskt og enkelt 

navigere på nettstedet uten å måtte autentisere eller reprosessere hver nye side du besøker. 

Disse informasjonskapslene slettes automatisk når du lukker nettleseren din. 

Vedvarende, permanente eller lagrede informasjonskapsler 

De hjelper nettstedet vårt med å huske navigasjonspreferansene og -innstillingene dine når du 

kommer tilbake senere, f.eks. språkvalg. De brukes også for å huske om du var logget på et nettsted. 

Dermed gjør de brukeropplevelsen din av nettstedet både raskere og bedre. 

Disse informasjonskapslene vil normalt ikke samle inn eller lagre noen personopplysninger om deg 

som du ikke har lagt inn på nettstedet selv. De plasseres på datamaskinen eller mobilenheten din til 

de utløper eller du sletter dem. 

Tredjeparts informasjonskapsler 

Vi verken oppretter eller leser tredjeparts informasjonskapsler for reklame, dynamisk remarkedsføring 

eller andre markedsføringsformål. 

 

 



Google Analytics 

Vi bruker Google Analytics for å måle og forbedre ytelsen av nettstedet vårt, og opprette statistiske 

rapporter om aktiviteten på nettstedet vårt (f.eks. antall besøkende og sidevisninger, brukte 

nettlesertyper, kjøp, etc.). Vi deler ingen personopplysninger om deg med Google Analytics. 

• Rettighetene dine 

Vi kommer kun til å bruke informasjonskapsler som identifiserer deg personlig, datamaskinen eller 

mobilenheten din hvis: 

• Du har samtykket til det, eller 

• vi har en legitim grunn til å gjøre det, som f.eks. for å hindre svindel eller kreve inn gjeld. 

 

Du har når som helst rett til å: 

• Trekke tilbake samtykket ditt til å bruke informasjonskapsler 

• Nekte bruk av informasjonskapsler overhodet 

• Slette informasjonskapsler som allerede er utplassert 

• Modifisere informasjonskapselinnstillingene dine. 

 

Hvis du ønsker å begrense, blokkere eller slette informasjonskapsler selv, så kan du gjøre dette via 

nettleserinnstillingene dine. «Hjelp»-funksjonen på nettleseren din forklarer deg hvordan du gjør det. 

Alternativt kan du besøke www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org, som inneholder 

omfattende informasjon om hvordan du gjør dette på en rekke forskjellige skrivebordsnettlesere. For 

informasjon om hvordan man gjør dette på mobiltelefonens nettleser kan du se mobiltelefonens 

bruksanvisning. 

For å melde deg av Google Analytics kan du gå til https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

• Slik kontakter du oss 

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre for informasjonskapsler eller bruken av 

informasjonskapsler på nettstedet vårt, kan du kontakte personvernsjefen vår på denne adressen: 

Data Protection Officer 

THE COLLINSON GROUP LIMITED 

Cutlers Exchange 

123 Houndsditch 

London 

EC3A 7BU 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Storbritannia 

Data.Protection@CollinsonGroup.com 

Hvis du ønsker å finne ut mer om informasjonskapsler kan du kontakte Information Commissioner’s 

Office (ICO). Du finner mer informasjon 

på https://ico.org.uk, www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. 

• Andre nettsteder 

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder. Disse retningslinjene for informasjonskapsler 

gjelder kun for nettstedet vårt, så når du kobler deg til andre nettsteder må du lese retningslinjene for 

informasjonskapsler for disse nettstedene også. 

• Endringer av retningslinjene våre 

Vi gjennomgår retningslinjene våre for informasjonskapsler jevnlig, og vi vil gjøre eventuelle nye 

versjoner tilgjengelige på nettstedet vårt. Disse retningslinjene for informasjonskapsler ble sist 

oppdatert 6. september 2017. 

 

https://ico.org.uk/
http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/

