BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
På Gigant.no bruker vi informasjonskapsler til å samle informasjon
anonymt, for eksempel til nett‐ og brukerstatistikk.

Vår bruk av informasjonskapsler bidrar til å bedre din brukeropplevelse, og gjør at vi kan lage
bedre nettsider for deg som besøkende. Eksempel på informasjon som samles inn er IP‐
adresser, hvilke web‐leser du bruker våre sider med, enhet, operativsystem, dato og tid for
ditt besøk, samt alle opplysninger som gjelder navigering.
For mer informasjon om kravene til elektronisk kommunikasjon
se lov om elektronisk kommunikasjon (elkomloven).
Hva er en informasjonskapsel?
En informasjonskapsel er en liten tekstfil som inneholder informasjon som er lagret på
datamaskinen.
Informasjonskapsler kan være:
Sesjonsavhengig informasjonskapsel (session cookie)


Disse slettes etter endt sesjon, det vil si når bruker lukker nettleseren. Disse brukes
blant annet for å registrere at en bruker er inne på nettsiden og hvilke valg hun gjør.

Fast informasjonskapsel (persistent cookie)


Disse slettes ikke etter endt sesjon. Faste informasjonskapsler kan typisk inneholde
informasjon om autentisering, språkinnstillinger og menypreferanser. Dette gjør at
framtidige besøk hos nettsiden vil være raskere og mer tilpasset brukeren. De fleste
faste informasjonskapsler har en utløpsdato der de slettes automatisk etter en viss
periode.

Tredjeparts informasjonskapsel (third party cookie)


Dette er en informasjonskapsel (fast eller sesjonsavhengig) som settes av en annen
enn den som driver nettstedet som brukeren besøker. Typisk kan dette være
annonser og reklamebannere på nettaviser

Hvordan kan besøkende håndtere informasjonskapsler?

Brukere kan velge om og i hvilken grad informasjonskapsler skal lagres på brukerens
datamaskin. Dette gjør brukeren i nettleserinnstillingene sine. Gjennom nettleseren kan
brukeren også slette tidligere lagrede informasjonskapsler.
Les mer om informasjonskapsler på
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sine nettsider.
Hvorfor bruker Gigant informasjonskapsler?
På Gigants nettsider brukes informasjonskapsler for å gi brukerne en bedre
brukeropplevelse. Vi benytter også informasjonskapsler for våre statistiske verktøy, og andre
verktøy, der vi samler inn anonym brukerinformasjon som en del av vårt arbeid for å
forbedre våre digitale tjenester.
Hvis brukeren ikke tillater informasjonskapsler, vil nettstedet fungere, men brukeren kan få
en dårligere brukeropplevelse. Dersom brukeren åpner en annen nettleser på datamaskinen
eller den mobile enheten sin, vil ikke de samme informasjonskapslene bli overført dit.
Gigant.no bruker Google Analytics for å analysere bruken av TOOLS’ nettsider. Vi får
informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke
tidspunkter sidene er mest besøkt osv. TOOLS.no bruker også tredjeparts løsninger for deling
av annonser, artikler og sider til sosiale medier.
Ved å besøke og benytte deg av Gigants nettsider samtykker du samtidig til denne bruken.
Har du spørsmål angående informasjonskapsler som brukes kan du kontakte oss her.

