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Personvernerklæring 
Personvern 

Operatørene av denne siden tar beskyttelsen av de personlige opplysningene 
dine på alvor. Vi behandler personopplysningene dine på en fortrolig måte og i 
samsvar med lovfestede personvernforordninger samt denne 
personvernerklæringen. 

Det er vanligvis mulig å bruke nettstedet vårt uten å oppgi 
personopplysninger. Når personopplysninger (som navn, adresse eller e-
postadresser) lagres, skjer dette på frivillig basis såfremt dette er mulig. Disse 
opplysningene gis ikke videre til tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke. 

Vi henviser til at det kan oppstå sikkerhetshull ved denne overføringen av 
opplysninger på nettet (f.eks. ved kommunikasjon via e-post). Det er ikke 
mulig å fullstendig beskytte opplysningene mot tilgang av tredjeparter. 

Informasjonskapsler 

Nettstedene bruker delvis såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler 
skader ikke datamaskinen din og inneholder ingen virus. Informasjonskapsler 
brukes for å gjøre tilbudet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikkert. 
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen, og 
som lagres av nettleseren din. 

De fleste informasjonskapslene som brukes av oss er såkalte 
“øktinformasjonskapsler”. Disse slettes automatisk etter at du har avsluttet 
besøket på nettstedet vårt. Andre informasjonskapsler forblir lagret på 
enheten din inntil du sletter dem. Disse informasjonskapslene gjør det mulig 
for oss å gjenkjenne nettleseren ved det neste besøket ditt. 

Du kan stille inn nettleseren din på den måten at du informeres når 
informasjonskapsler plasseres og kun tillater dem i enkelttilfeller, samtykker 
til informasjonskapsler i bestemte tilfeller eller generelt avslår og automatisk 
sletter informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Det kan hende at 
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nettstedets funksjonalitet innskrenkes når du deaktiverer 
informasjonskapsler. 

Serverlogg-filer 

Nettstedsoperatøren henter og lagrer informasjonen automatisk i såkalte 
serverlogg-filer som nettleseren automatisk sender videre til oss. Det er: 

> Nettlesertype og -versjon 

> Operativsystemet som brukes 

> Henvisende URL 

> Vertsnavnet til datamaskinen som brukes 

> Tidspunkt for serverforespørselen 

Disse opplysningene kan ikke knyttes til en bestemt person. De slås ikke 
sammen med opplysninger fra andre datakilder. Vi forbeholder oss retten til å 
sjekke disse opplysningene i ettertid hvis vi har konkrete grunner til å tro at 
ulovlig bruk av disse har funnet sted. 

Google Analytics 

Dette nettstedet bruker funksjonene til nettanalysetjenesten Google 
Analytics. Denne tjenesten tilbys av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway 
Mountain View, CA 94043, USA Bruken omfatter funksjonen «Universal – 
Analytics». Med denne er det mulig å gi data, økter og interaksjoner over flere 
enheter et pseudonym som erstatter bruker-ID for å analysere brukerens 
aktivitet på alle enhetene. 

Google Analytics bruker såkalte «informasjonskapsler». Dette er tekstfiler 
som lagres på datamaskinen din og som gjør det mulig å analysere 
nettstedsbruken din. Informasjonen som innhentes om bruken av dette 
nettstedet gjennom informasjonskapselen, sendes vanligvis til en Google-
server i USA og lagres der. Med aktiveringen av IP-anonymiseringen på dette 
nettstedet, forkortes IP-adressen før den sendes innenfor medlemslandene i 
EU eller i andre EØS-land. Den fullstendige IP-adressen sendes kun i 
unntakstilfeller til en Google-server i USA. Den anonymiserte IP-adressen 
som sendes fra nettleseren din med Google Analytics slås ikke sammen med 
andre opplysninger fra Google. 
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Rettsgrunnlaget for bruken av Google Analytics er § 15 nr. 3 TMG og art. 6 nr. 1 
bokstav f Personvernforordningen. Opplysningene som sendes av oss og 
som knyttes til informasjonskapsler, brukergjenkjenning (f.eks. bruker-ID) 
eller annonse-ID slettes automatisk etter 14 måneder. Slettingen av 
opplysninger der oppbevaringstiden er utløpt, slettes automatisk én gang i 
måneden. Nærmere informasjon om brukervilkårene og personvern finner du 
på: 

https://www.google.com/analytics/terms/de.html 
https://policies.google.com/?hl=de 

Du kan motsette deg registreringen av opplysninger om bruken av nettstedet 
(inkluder IP-adressen din) som innhentes av informasjonskapselen til Google, 
og du kan også motsette deg behandlingen av disse opplysningene hos 
Google. Dette gjør du ved å laste ned og installere programtillegget i denne 
lenken:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
For å motsette deg registreringen via Google Analytics på dette nettstedet i 
fremtiden. Det plasseres da en opt-out-informasjonskapsel på enheten din. 
Du må klikke på lenken på nytt hvis du sletter informasjonskapslene dine. 

Bruken av LeadForensics 

Av markedsførings- og optimaliseringsgrunner brukes produkter og tjenester 
fra selskapet LeadForensics (www.leadforensics.com) på dette nettstedet. 
Hovedkontoret til LeadForensics befinner seg i Communication House 26 
York Street, London, W1U 6PZ Storbritannia. LeadForensics registrerer 
opplysninger om deg, som telefonnummer, nettadresse, SIC-kode og en 
beskrivelse av foretaket. LeadForensics viser det virkelige forløpet av besøket 
ditt på dette nettstedet, inklusive alle sider som du har besøkt og sett på, og 
hvor lenge du har oppholdt deg på disse sidene. Opplysningene brukes aldri til 
personlig identifisering av individuelle besøkende. Hvis IP-adressen 
registreres, anonymiseres disse øyeblikkelig ved registreringen. På vegne av 
operatøren av nettstedet bruker LeadForensics den registrerte informasjonen 
til å analysere besøket ditt. Dette brukes til å lage rapporter om 
nettstedsaktivitet, og for å tilby flere tjenester knyttet til nettstedbruk og 
internettbruk for operatøren av nettstedet.  

Programtillegg til nettleseren 

https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/?hl=de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres ved å endre innstillingene i 
nettleseren din. Vi ønsker likevel å gjøre deg oppmerksom på at du da 
eventuelt ikke kan bruke alle nettstedets funksjoner i fullt omfang. Du kan 
forhindre at Google lagrer opplysninger som registreres av 
informasjonskapselen om bruken av nettstedet (inkludert IP-adressen din), 
og også forhindre behandlingen av disse opplysningene hos Google ved å 
laste ned og installere programtillegget i denne lenken: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Du finner mer informasjon om behandlingen av brukeropplysninger hos 
Google Analytics i personvernerklæringen til Google: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Kontaktskjema 

Når du sender oss en forespørsel gjennom kontaktskjemaet, lagres 
informasjonen i dette, inkludert kontaktinformasjonen, hos oss. Formålet med 
dette er å kunne behandle forespørselen og eventuelle senere spørsmål. Vi 
utleverer ikke disse opplysningene uten ditt samtykke. 

Opplysninger i forbindelse med Nyhetsbrev 

Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet som tilbys på nettstedet, trenger vi e-
postadressen din og informasjon slik at vi kan kontrollere at du er eieren av 
den oppgitte e-postadressen og samtykker til å motta nyhetsbrevet. Det 
registreres ingen opplysninger utover dette. Vi bruker disse opplysningene 
kun til å sende informasjonen du har bedt om, og utleverer dem ikke til 
tredjepersoner. 

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket til lagring av opplysninger, e-
postadressen og at denne skal motta nyhetsbrevet via «avmeldings»-lenken i 
nyhetsbrevet. 

SSL-kryptering 

Denne siden bruker SSL-kryptering av sikkerhetsårsaker og for å beskytte 
overføringen av fortrolig innhold, slik som forespørsler du sender til oss som 
operatør av nettstedet. Du gjenkjenner en kryptert forbindelse ved at 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
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nettleserens adresselinje bytter fra «http://» til «https://» og på lås-symbolet i 
nettleserlinjen. 

Når SSL-krypteringen er aktivert, kan opplysningene du sender til oss ikke 
leses av tredjeparter. 

Rett til informasjon, sletting og sperring 

Du har til enhver tid rett til gratis informasjon om personopplysninger som 
lagres om deg, hvor de kommer fra, hvem som har mottatt dem og formålet 
med behandlingen, samt rett til rettelse, sperring og sletting av disse 
opplysningene. Hvis du har spørsmål om dette eller andre spørsmål om 
personopplysninger, kan du til enhver tid ta kontakt med oss via adressen på 
utgiversiden. 

Innvending mot reklamepost 

Vi reserverer oss mot bruken av pliktig kontaktinformasjon på utgiversiden til 
sending av annonser og informasjon som vi ikke uttrykkelig har samtykket til. 
Nettstedsoperatøren forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt ved 
tilsending av reklameinformasjon via spam-post og annet. 
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