
1 Bruk av cookies 

En cookie er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din. Cookies benyttes vanligvis for å 
forbedre nettsiden for brukeren, for eksempel for å kunne tilpasse en nettside i henhold til 
besøkerens ønsker og valg. cxLoyalty benytter cookies for å forbedre brukeropplevelsen på våre 
nettsider og gjøre våre tjenester mer relevante for deg. 

En permanent cookie blir liggende på brukerens datamaskin for en bestemt periode. En session 
cookie lagres midlertidig i datamaskinens minne mens en besøker er inne på en nettside, men 
forsvinner når brukeren stenger nettleseren sin. 

2 Cookies på https://assistanse.danskebank.no 

Google Analytics: Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). 

Google Analytics bruker cookies (_ga og _gid) for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. 

cxLoyalty bruker Google Analytics for å analysere bruken av cxLoyaltys nettsider. Vi får informasjon 
om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest 
besøkt osv. Informasjonen som genereres av cookiene som benyttes på dette nettstedet sendes til 
Google og lagres på servere i USA. Informasjon om enkeltbrukere lagres i opptil 26 måneder. 
Aggregert informasjon kan lagres over ubegrenset tid. IP-adressen til alle som besøker nettstedet 
anonymiseres, slik at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Cookien fra Google Analytics lagres på 
din maskin i to år fra du sist besøkte nettsiden, med mindre du sletter cookien eller justerer 
lagringstiden i din nettleser. 

Google kan overføre statistikken til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor 
tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. For mer informasjon om Google 
Analytics, se her: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

SiteVision: SiteVision er et webpubliseringssystem som leveres av Site Vision AB (”SiteVision”). En 
webside basert på SiteVision benytter sessioncookien JSESSIONID for å identifisere innloggede 
brukere og gi korrekte tilganger. Site Vision sessioncookies er således nødvendige for at en bruker 
skal kunne logge seg inn på nettstedet. 

3 Samtykke 

Cookies og annen teknikk som lagrer eller henter opplysninger fra brukerens datamaskin får kun 
benyttes med brukerens samtykke. Samtykke gir du gjennom din nettlesers innstillinger. Der kan du 
bestemme hvilke cookies som skal tillates, blokkeres eller slettes. Mer informasjon om hvordan du 
går frem for å stille inn dine samtykker finns i nettleserens hjelpseksjon og på 
www.allaboutcookies.org og https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/. 

 

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

