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Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring 
av data? 
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren 
din. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene 
til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg.  

Den vanligste typen lokal lagring av data er informasjonskapsler (cookies). Dette er små 
tekstfiler som lagres på din enhet (PC, mobiltelefon eller nettbrett). Disse filene gjør at vi kan 
kjenne igjen nettleseren din.  

I tillegg til informasjonskapsler bruker vi også annen liknende teknologi slik som 
nettbøyer/pikseletiketter. Dette er teknologi som kan kjenne igjen informasjonskapsler og 
identifikatorer, samt legge til rette for at tredjeparter kan plassere informasjonskapsler på 
enheten din. Nettbøyer kan blant annet brukes til å avgjøre hvilke annonser som skal vises i 
nettleseren din.  

Både selskaper i Schibsted og tredjeparter kan lagre data lokalt på enheten din når du bruker 
våre tjenester (mer om dette nedenfor).  

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data 
til? 
Vi bruker lokal lagring av data for å:  

• Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker  
• Gi deg relevant og tilpasset innhold  
• Måle og analysere trafikken på nettsidene  
• Utvikle og forbedre tjenestene våre  
• Målrette annonser og for å bygge målgrupper for markedsføringsformål  
• Tilby funksjoner som gjør det mulig å kommentere på eller dele artikler i sosiale 

nettverk  

Både Schibsted-selskaper, våre underleverandører (for eksempel leverandører av 
analyseverktøy) og tredjeparter (for eksempel annonsører og deres leverandører) 
lagrer data lokalt på din enhet.  

Du finner fullstendige og mer detaljerte opplysninger om hva slags 
informasjonskapsler og annen teknologi for lokal lagring vi benytter her. Her finner 
du blant annet informasjon om hvilke informasjonskapsler som benyttes, hvilke 
opplysninger som behandles, formålet med behandlingen og hvem som behandler 
opplysningene (inklusive tredjeparter).  



Hvordan kan du administrere eller slette 
informasjonskapsler og lokalt lagrede data? 
I innstillingene til nettleseren din finner du som regel en oversikt over alle 
informasjonskapsler som er lagret, som lar deg slette uønskede informasjonskapsler, angi om 
du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker og fra tredjeparter 
som er tilknyttet nettsidene, og eventuelt om du ønsker å bli varslet hver gang en ny 
informasjonskapsel blir lagret. En veiledning til hvordan dette kan gjøres i de mest vanlige 
nettlesere finnes her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.  

 


