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1.0

Retningslinjer informasjonskapsler
1.

Nettstedene våre bruker informasjonskapsler

GlobalConnects nettsteder bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. I henhold til
ekomloven, ePrivacy-direktivet og personopplysningsloven må alle som besøker et
nettsted med informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om nettstedets bruk av
informasjonskapsler og formålet med deres bruk.
Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med
disse retningslinjene for informasjonskapsler.
Hvis du ikke godtar bruken av disse informasjonskapslene, kan du deaktivere dem i
henhold til instruksjonene i disse retningslinjene for informasjonskapsler, for eksempel
ved å endre nettleserinnstillingene slik at informasjonskapsler fra nettstedet vårt ikke
kan plasseres på enheten din.

2.

Vår bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på enheten din når du bruker
nettleseren din og besøker et nettsted som bruker informasjonskapsler.
Informasjonskapsler brukes vanligvis til å gi den grunnleggende funksjonaliteten til
nettsteder, men også for å få dem til å fungere mer effektivt og for å gi eieren av
nettstedet informasjon om hvordan nettstedet brukes.
Informasjonskapsler gjør det mulig for oss å forstå hvordan våre besøkende bruker
nettstedet, lagre informasjon om dine preferanser, tilpasse nettstedet vårt til dine
spesifikke interesser; og å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedet vårt.

3.

Hvilke informasjonskapsler brukes?

Nettstedet bruker følgende typer informasjonskapsler:
Permanent informasjonskapsel – Denne informasjonskapselen lagrer en fil
permanent på den besøkendes enhet. Den lagrer tidligere besøk på nettstedet og
hvilken nettleser som brukes.
Sesjonsavhengig informasjonskapsel – Denne informasjonskapselen lagres
midlertidig på enheten din og brukes blant annet til å holde oversikt over innstillinger
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under besøket på et nettsted. Sesjonsavhengige informasjonskapsler forsvinner når du
lukker nettleseren.
Hovedbruken av informasjonskapsler er for nettanalyse og markedsføring.
For våre analyseformål benytter vi hovedsakelig Google Analytics. Dette verktøyet
hjelper oss med å få informasjon om hvordan du samhandler med nettstedet, for
eksempel hvilke sider som besøkes og hvor lenge du er på siden. Informasjonskapsler
brukes til intern nettanalyse og markedsføring, men kan også inkluderes i Googles
demografi- og interesserapporter. Google bruker også informasjonskapsler slik at vi har
muligheten til å forbedre annonseringen vår og gi deg bedre innhold. I tillegg til Google
kan vi benytte tilsvarende verktøy fra andre leverandører, hvor vi gir tillatelse til å
plassere informasjonskapsler på vårt nettsted. Data fra disse informasjonskapslene
kan også brukes av slike tredjeparter til måletjenester og sammenstilling av statistikk.

4.

Tabellene nedenfor beskriver hvilke informasjonskapsler vi
bruker og hvorfor

4.1.
Strengt nødvendige informasjonskapsler
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for blant annet å huske dine preferanser for
informasjonskapsler og for å identifisere deg som kunde, som er strengt nødvendige
for funksjonaliteten til nettstedet og overholdelse av loven.
Cookie

Source

Purpose

Expiration

Type

cookieconsent_accep
ted_categories

GlobalConnect

Remember what type of
cookies user has accepted

1 year

HTTP
Cookie

cookieconsent_key

GlobalConnect

Generates a unique ID key
when the user accepts or
changes its cookie
settings.

1 year

HTTP
Cookie

cookieconsent_status

GlobalConnect

Saves users choice of
cookies

1 year

HTTP
Cookie

nQ_cookieId

GlobalConnect

Identifies the customer
and their unique session.

1 year

HTTP
Cookie

nQ_userVisitId

GlobalConnect

Dentifies unique sessions.

1 year

HTTP
Cookie

AnalyticsSyncHistory

LinkedIn

Manage synchronization
with the lms_analyticscookie for users in
specified countries.

30 days

HTTP
Cookie

li_gc

LinkedIn

Saves consent to the use
of non-essential cookies.

2 years

HTTP
Cookie
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Cookie

Source

Purpose

Expiration

Type

lidc

LinkedIn

Optimizes data center
selection.

24 hours

HTTP
Cookie

4.2. Informasjonskapsler vedrørende preferanser
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for nettstedet vårt å huske spesifikk
informasjon som endrer hvordan nettstedet vårt oppfører seg eller ser ut, for eksempel
hvilket språk du foretrekker eller hvilken region du befinner deg i.
Cookie

Source

Purpose

Expiration

Type

wpwpml_current_language

WPML

Remembers language
setting.

Session

HTTP
Cookie

lang

LinkedIn

Remembers language
setting.

Session

HTTP
Cookie

4.3. Informasjonskapsler for analyse
Disse informasjonskapslene samler inn informasjon om hvordan besøkende på
nettstedet vårt bruker nettstedet vårt, for eksempel hvilke spesifikke sider som er mest
besøkte og om den besøkende mottar feilmeldinger på nettstedet. Disse
informasjonskapslene samler ikke inn informasjon som kan identifisere deg personlig.
All informasjon som disse informasjonskapslene samler inn er anonymisert og brukes
bare til å forbedre nettstedet vårt og hvordan det fungerer.
GlobalConnect bruker følgende analyse-informasjonskapsler:
Cookie

Source

Purpose

Expiry

Type

_ga

Google Analytics

Identify unique
visitors

2 years

HTTP
Cookie

_ga_53EG9QXYS8

Google Analytics

Count and save
number of page
views.

1 year

HTTP
Cookie

_gat_UA-177432177-1

Google Analytics

Limit the amount of
data recorded by
Google on high-traffic
websites.

1 minute

HTTP
Cookie

_gid

Google Analytics

Count the number of
page views.

1 day

HTTP
Cookie
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Cookie

Source

Purpose

Expiry

Type

_hjAbsoluteSessionInProgress

Hotjar

Recognize the first
page visit of a device.

30 minutes

HTTP
Cookie

_hjFirstSeen

Hotjar

Used by recording
filter to recognize a
user's first session.

Session

HTTP
Cookie

_hjTLDTest

Hotjar

Control and
management of the
most generic cookie
path.

Session

HTTP
Cookie

_hjid

Hotjar

Create unique user
ID for the website in
the browser.

1 year

HTTP
Cookie

_hjIncludedInPageviewSample

Hotjar

Determine whether
the user is included
in the sampling.

30 minuter

HTTP
Cookie

4.3.1 Google Analytics
Nettstedet vårt bruker Google Analytics, som er et web-analyseverktøy fra Google Inc.
(«Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler for å hjelpe nettstedet med å
analysere hvordan besøkende bruker nettstedet. Informasjon som samles inn av
informasjonskapselen om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din), overføres
og lagres av Google på serverne deres i USA. Google vil bruke informasjonen til å
evaluere din bruk av nettstedet vårt, utarbeide rapporter om nettstedsaktivitet for oss
og for å tilby andre tjenester relatert til nettstedsaktivitet og internettbruk. Google kan
også overføre informasjonen til tredjeparter enten når loven krever det, eller når en slik
tredjepart behandler denne informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke
kombinere IP-adressen din med andre data Google har om deg.
Ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din, kan du nekte bruk av
informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at endring av disse nettleserinnstillingene
kan blokkere noe funksjonalitet på nettstedet vårt. Ved å bruke GlobalConnects
nettsted og ved å godta vår bruk av informasjonskapsler, godtar du også Googles
behandling av dataene dine på den måten og for de formålene som er angitt i forrige
avsnitt.
Informasjonskapslene fra Google Analytics samler informasjon om deg i et anonymisert
format, som inkluderer antall besøkende på nettstedet, hvor du kom fra og/eller på
nettstedet vårt og hvilke sider på nettstedet vårt du besøker.
Her kan du se nærmere på Googles egen oversikt over personvern og sikkerhet.
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4.3.2 Hotjar
Nettstedet vårt bruker en innspillings-tjeneste (Hotjar) som kan registrere museklikk,
musebevegelser, navigering på sider og tekst som er lagt inn i nettskjemaer. Tekst
angitt i webskjemaer er alltid maskert. Informasjonen som samles inn inkluderer ingen
personopplysninger. Data som samles inn av Hotjar fra GlobalConnects nettsteder er
bare tilgjengelig for intern bruk. Data hentet fra Hotjar brukes til å forbedre
brukervennligheten og lagres for bruk i statistikk og rapportering. Hvis du ikke vil at
aktiviteten din på nettstedet skal registreres, har du muligheten til å slå av den
funksjonen her.

4.4. Informasjonskapsler for markedsføring
Vi bruker markedsførings-informasjonskapsler for å spore våre besøkende på tvers av
nettsteder. Vårt formål med dette er å vise relevant og engasjerende annonsering for
den enkelte bruker, og disse informasjonskapslene er derfor mer verdifulle for utgivere
og tredjeparts annonsører.
Cookie

Source

Purpose

Expiry

Type

__kuid

Bidtheatre

Registers a unique ID that
identifies the device to
target ads.

3 months

HTTP Cookie

_fbp

Facebook

Track visitors across sites.

3 months

HTTP Cookie

_uetsid

Bing Ads

Track visitors across sites.

1 day

HTTP Cookie

_uetvid

Bing Ads

Track visitors across sites.

16 days

HTTP Cookie

UserMatchHistory

LinkedIn

Aktiver annonsevisning
eller omdirigering.

30 dager

HTTP
informasjonskapsel

bcookie

LinkedIn

Store browser information.

2 years

HTTP Cookie

bscookie

LinkedIn

Store performed actions
on the website.

2 years

HTTP Cookie
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Cookie

Source

Purpose

Expiry

Type

__kuid

Bidtheatre

Registers a unique ID that
identifies the device to
target ads.

3 months

HTTP Cookie

Du finner informasjon om hvordan du velger bort målrettet markedsføring her:
https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

5.

Hvordan blokkerer jeg informasjonskapsler?

5.1. Samtykkemekanisme
Vi tilbyr en såkalt samtykkemekanisme for informasjonskapsler. Ved å bruke dette
verktøyet kan du tilpasse innstillingene for informasjonskapsler. Verktøyet blir registrert
når du godtar informasjonskapsel-meldingen vår på nettstedet og eksplisitt
administrerer informasjonskapsler for markedsføring og analyse som er plassert i
nettleseren din via vårt primære nettsted (globalconnect). Du kan ikke bruke
samtykkemekanismen til å deaktivere viktige informasjonskapsler, det vil si
informasjonskapsler som er strengt nødvendige, og verktøyet kan ikke brukes til å
blokkere plassering av informasjonskapsler fra tredjepartsnettsteder som nettstedet
vårt kan henvise deg til.
5.2. Slik sjekker og sletter du informasjonskapsler via nettleseren din
Du kan angi om du vil godta informasjonskapsler eller ikke. De fleste nettlesere godtar
informasjonskapsler automatisk, men du kan endre innstillingene slik at de ikke godtar
dem eller gir deg som besøkende et valg om å godta eller ikke. Hvis
informasjonskapsel-funksjonen er slått av, kan det hende at GlobalConnects nettsted
ikke fungerer som det skal. Vi henviser til nettleserens brukerhåndbok for ytterligere
instruksjoner om hvordan du slår av informasjonskapsler.
Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du kan se hvilke
informasjonskapsler som er plassert i nettleseren din for å administrere og slette dem,
kan du gå til www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. Hvis du ikke vil bli
sporet av Google Analytics på tvers av alle nettsteder, kan du gå til
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

6.

Informasjonskapsler som har blitt plassert i nettleseren din
tidligere

Selv etter at du har deaktivert én eller flere informasjonskapsler for analyse, kan vi
fortsatt bruke informasjon som ble samlet inn av informasjonskapsler plassert i
nettleseren din før du deaktiverte informasjonskapslene. Bruk av de deaktiverte
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informasjonskapslene for å samle inn ny informasjon om deg vil derimot umiddelbart
opphøre etter deaktivering.

7.

Spørsmål eller kommentarer

For spørsmål og kommentarer til våre retningslinjer for informasjonskapsler, vennligst
kontakt GlobalConnect på: privacy@globalconnect.no
Se våre retningslinjer for personvern for ytterligere informasjon om hvordan vi
behandler din personlige og sensitive informasjon.

8.

Versjonslogg

Version

Approval date

Changes

1.0

01.10.2019

Initial wording

2.0

21.01.2022

New updated policy

Din fortsatte bruk av GlobalConnects nettsted styres deretter av disse nye
retningslinjene for informasjonskapsler. De oppdaterte retningslinjene for
informasjonskapsler trer i kraft automatisk for alle våre brukere den 01/02/2022 og kan
være gjenstand for endringer og oppdateringer.
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