
Hvilke personopplysninger vi samler inn, og hvorfor vi gjør det 
 
Informasjonskapsler 
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som blir plassert på datamaskinen din når du besøker 
en nettside. Formålet er både å gjøre brukeropplevelsen bedre for deg ved at nettstedet husker 
innstillingene dine, hvilke sider du har besøkt, innlogging og eventuelle brukernavn og andre 
opplysninger som du har lagt inn og vil at nettsiden skal huske slik at du slipper å skrive dette inn for 
hver gang. Vi bruker ikke informasjonskapsler til å se hvilke nettsider du besøker etter at du har vært 
på nettsidene våre. Vi lagrer heller ikke informasjon som gjør at vi kan identifisere deg som person.  
Det er frivillig for deg som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelsen med 
tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev eller å fylle ut og sende inn skjema. 
 
Hvis du besøker dette nettstedet så samler vi likevel inn avidentifiserte opplysninger om besøket 
gjennom verktøyet Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å 
forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedene. Eksempel på hva statistikken gir svar 
på, er hvor mange som besøker ulike sider på nettstedet, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder 
brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som blir brukt. 
Opplysningene blir behandlet i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert mener vi at vi ikke 
kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. 
 
 
Hvem vi deler opplysningene dine med 
På alle nettstedene bruker vi informasjonskapsler (se forklaring lenger oppe). Vi deler ikke noe av de 
opplysningene med andre.  
Melder du deg på et nyhetsbrev, blir heller ikke den epostadressen du oppgir delt med andre.  
 
Hvis du har sendt oss din epost for å motta nyhetsbrev, så lagrer vi opplysningene så lenge du ønsker 
å motta nyhetsbrev fra oss. Ønsker du å stanse mottagelsen av nyhetsbrevet, slettes din epost hos 
oss.  
Alle utsendte nyhetsbrev slettes umiddelbart etter utsendelse, fra vårt e-postprogram.  
 
Har du spørsmål om dette, eller om hvordan vi ellers behandler personopplysninger vi innhenter 
gjennom andre kanaler, så er du velkommen til å ta kontakt med oss. 


