
Hva er en cookie?  

En cookie (informasjonskapsel) er en liten tekstfil som et nettsted plasserer på PC'en 

din, telefonen din eller en annen elektrisk enhet, som inneholder informasjon om 

nettsurfingen din på dette stedet. Cookiene er nødvendige for å forenkle nettsurfingen 

og for å gjøre den mer brukervennlig, og den skader ikke datamaskinen din. 

 

Til tross for at man i disse reglene bruker den generelle termen cookie, siden dette er 

den viktigste metoden for lagring av informasjon som dette nettstedet benytter, brukes 

også den lokale lagringen i nettleseren med de samme hensiktene som cookies. På 

denne måten gjelder all informasjon som er tatt med i dette avsnittet, på tilsvarende 

måte for denne lokale lagringen. 

Hvorfor brukes det cookies på dette nettstedet?  

Cookies er svært viktige for hvordan nettstedet vårt fungerer. Det viktigste formålet 

med våre cookies er å forbedre din opplevelse av nettsurfingen. For eksempel, for å 

huske dine foretrukne valg (språk, land, etc.) under nettsurfingen og ved fremtidige 

besøk. 

Informasjonen som samles i cookiene gir oss mulighet til å forbedre nettstedet vårt, 

gjennom beregninger av brukertall og -mønster, tilpasse nettstedet etter brukernes 

individuelle interesser, oppnå hurtigere søkefunksjoner, etc. 

Av og til, dersom vi har fått ditt samtykke, kan vi bruke cookies, tags eller andre 

liknende mekanismer til å få informasjon som gir oss mulighet til å vise deg reklame 

som er basert på analysen av dine nettsurfingsvaner, fra vårt nettsted, tredjeparts 

nettsted, eller hvilket som helst annet middel. 

¿Hva er det cookiene på dette nettstedet IKKE brukes til?  

Vi oppbevarer ikke sensitive opplysninger om personlig identitet, som adressen din, 

passsordet ditt, opplysninger på kreditt- eller debitkort, etc., i cookiene vi bruker. 

Hvem bruker informasjonen som er lagret i cookiene?  

Informasjonen som lagres i cookiene på vårt nettsted brukes bare av oss, unntatt de som 

under identifiseres som tredejparts-cookies” , som brukes og behandles av eksterne 

aktører for å yte oss tjenester vi har bestilt for å forbedre våre tjenester og 

brukeropplevelsen når man surfer på vårt nettsted. De viktigste tjenestene som de 

omtalte tredjeparts-cookies brukes til, er å samle statistikk over tilgang og garantere de 

utførte betalingsoperasjonene. 

Hvordan kan jeg unngå bruken av cookies på dette nettstedet?  

Dersom du ønsker å unngå bruken av cookies fra denne siden, og er innforstått med de 

tidligere nevnte begrensningene, må du først og fremst deaktivere bruken av cookies i 

din nettleser, og så må du fjerne cookiene som er tilknyttet dette nettstedet og som er 



lagret i din nettleser Denne muligheten til å unngå bruk av cookies kan du benytte deg 

av når som helst. 

Hvordan deaktiverer og fjerner jeg bruken av cookies?  

For å begrense, blokkere eller slette cookiene fra dette nettstedet kan du når som helst 

gjøre dette ved å endre innstillingene på din nettleser slik veiledningen som følger under 

viser. Siden parametriseringen for hver nettleser er forskjellig, er det vanlig at 

konfigureringen av cookies utføres i menyen for Foretrukne valg eller Verktøy” . For 

flere detaljer om konfigureringen av cookies på nettleseren din, gå til "Hjelp"-menyen. 

Hvilke konkrete cookies bruker dette nettstedet, og med hvilke hensikter?  

Under følger en oversikt over cookies som brukes av dette nettstedet sammen med 

hensikten ved hver av dem. 

Tekniske cookies og cookies for personalisering: identifisering og autentisering, navigering, 
personalisering av grensesnitt, favoritter… 

Disse cookiene brukes til å identifisere brukeren under økten, unngå at brukeren må gjenta 
prosesser for autentisering på nettet, øke hastigheten på noen prosesser på nettstedet, 
huske valg som er foretatt under økten eller ved senere tilgang, huske sider som allerede er 
besøkt, etc. 

COOKIES FORMÅL VARIGHET BEHANDLING 
Brukeridentifisering Brukes for å identifisere og autentisere 

brukeren. Inneholder i tillegg tekniske 
opplysninger over brukerøkten, som for 
eksempel ventetid på tilkobling, 
identifisering av økten, etc.  

Økt Egne 

Identifisering av 
økten 

Identifiserer brukerens http-økt. Er vanlig 
i alle nettapplikasjoner for å identifisere 
forespørsler fra en bruker under en økt. 

Økt Egne 

Navigeringssatus Gjør det mulig å identifisere hvilken 
navigeringsstaus brukeren er i 
(begynnelsen på økt, første side, tilgang 
for første gang, status for scrolling, status 
for en avstemning, etc). 

Økt Egne 

Brukerens valg Lagrer verdier som er valgt av brukeren 
under økten, som for eksempel butikken, 
språket, myntenheten, varene, 
størrelsen, etc. 

Økt Egne 

Favoritter og sist 
valgt 

Gjør det mulig å huske favorittene som 
brukeren har valgt (for eksempel 
butikker) eller de siste valgte (om 
butikker, varer, samtykke i installering av 
cookies, etc.) ved senere tilgang til 
nettstedet. 

Varige Egne 

Handlekurv Lagrer informasjon om minihandlekurven 
og opplysninger om brukeridentifikasjon 
som er knyttet til samme handlekurv. 

Økt Egne 

Protokoller Gjør det mulig å behandle endringer Økt Egne 



mellom domene (protokoll) sikker (https) 
og usikker (http) 

gaveliste Hensikten er å lagre varene som 
brukeren legger til sin gaveliste for å 
kunne hente dem fram igjen. 

Økt Egne 

Varedeklarasjon Disse cookiene brukes for å gjøre det 
mulig å navigere mellom varer utfra 
varedeklarasjonen 

Økt Egne 

Cookies for analyse av navigering 
Disse cookiene får generisk informasjon om brukernes tilgang til nettstedet (ikke til 
innholdet), for å gi oss tilleggsinformasjon i ettertid om den omtalte tilgangen utfra 
statistikkmessige hensikter. 

COOKIES FORMÅL VARIGH
ET 

BEHANDLI
NG 

Bakgrunn 
WC_GASource 

Brukes for å få kjennskap til bakgrunnen til en 
bruker idet han/hun går inn på en side for dette 
nettstedet, for eksempel, dersom han/hun går inn 
på en side med detaljer over varen fra en tabellen 
over varer, fra søkemotoren eller fra en ekstern 
nettside. 

Varige Egne 

Google Analytics 
(__utma, 
__utmb, 
__utmc, 
__utmz...) 

Gjør det mulig å følge opp nettsiden med 

verktøyet Google Analytics, en tjeneste som 

tilbys av Google, for å få informasjon om 

brukernes tilgang til nettstedene. Noen av de 

opplysningene som lagres for senere analyse er: 

antall ganger en bruker har besøkt nettstedet, 

dato for brukerens første og siste besøk, 

besøkenes varighet, fra hvilken side han/hun 

fikk tilgang til nettsiden fra, hvilken søkemotor 

brukeren brukte for å komme til nettstedet eller 

hvilken lenke som ble klikket på, fra hvilket 

sted i verden brukeren fikk tilgang fra, etc. 

Konfigureringen av disse cookiene er 

forutbestemt av tjenesten som tilbys av Google, 

og derfor oppfordrer vi deg til å sjekke Google 

Analytics' side for personvern, 

http://www.google.com/intl/es/analytics/privacy

overview.html for å få mer informasjon om 

cookiene som brukes og hvordan man 

deaktiverer dem (underforstått av vi ikke er 

ansvarlige hverken for innholdet eller 

troverdigheten for tredjeparters nettsteder).  

Varige Egne 

Tag-konversjon 
for nyhetsbrev (i 
forbindelse med 
nyhetsbrevkamp
anje-cookie) 

Denne tag-en, som står på siden for bekrefelse 

av ordre, brukes bare i tilfeller der brukeren 

abonnerer på nettstedets nyhetsbrev og har 

lagret cookien for en bestemt kampanje, der 

betegnelsen begynner med Tag'en for kobling 

til cookien for kampanjen fra nyhetsbrevet, som 

gjør det mulig å analysere brukerens nettsurfing 

Varige Tredjepart 

http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html


på nettsiden, for å få informasjon om brukernes 

omgjøringsresultater fra kampanjene i 

nyhetsbrevet. Noen av opplysningene som 

brukes til analyser er: Informasjon om bruker-

ID og verdien på ordren som ble fullført og 

tilknytningen til kampanjen i nyhetsbrevet som 

brukeren kommer fra. Konfigureringen av 

tilknyttede tags og cookies er forutbestemte av 

tjenesten som vår tjenesteleverandør tibyr. 

Original enhet 
(WC_ItxSource) 

Brukes til å få kjennskap til den originale 

enheten som ordren ble fullført fra, for 

eksempel, for å skille de fullførte ordrene gjort 

fra enheter som er tilgjengelige i fysiske 

butikker fra resten av ordrene. 

Varige Egne 

WC_Dutti_view
Mode 

Visualiseringsmodus for tabell (2 kolonner eller 

4 kolonner). 

Varige Egne 

Cookies for kjøpsanalyse 
Disse cookiene gjør det mulig å samle informasjon om enheten som handelen på denne 
siden ble utført fra, for å kontrollere at disse operasjonene tilbyr kundene tilstrekkelig 
garanti. Disse cookiene inneholder aldri sensitiv informasjon, som eksempelvis 
kortopplysninger. 

COOKIES FORMÅL VARIGHET BEHANDLING 
Enhet brukt 
til kjøp 
(thx_guid) 

Gjør det mulig å identifisere den eksakte 

enheten (PD, telefon, etc.) som handelen på 

dette nettstedet utføres fra for å kunne 

analyseere dette i ettertid, for å kunne gi våre 

kunder tilstrekkelig garanti for handelen. 

Informasjonen som oppbevares i denne 

cookien hentes inn av en ekstern bedrift for å 

utføre den omtalte analysen. 

Varige Tredjepart 

Denne informative oversikten blir oppdatert så snart som mulig etterhvert som 

tjenestene som tilbys på denne nettsiden endres. Under oppdateringen kan det likevel av 

og til forekomme at oversikten utelater å oppgi en cookie, tag eller liknende mekanisme, 

selv om det alltid dreier seg om mekanismer med samme hensikter som de som står 

oppført i oversikten. 

 


