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INFORMASJONSKAPSLER 
 
Assessio benytter seg av informasjonskapsler. I henhold til Ekomloven § 2-7b skal alle 
som besøker en nettside med informasjonskapsler informeres om dette, samt hvilke 
formål informasjonskapslene har.  

Hva er informasjonskapsler? 
En informasjonskapsel, eller ”cookie”, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din 
enhet når brukeren åpner en nettside. Enheten kan være en datamaskin, nettbrett, 
mobiltelefon eller andre enheter som kan kobles opp til nettsiden.   

Hva brukes informasjonskapsler til? 
Det finnes ingen fullstendig liste over alle formålene informasjonskapsler benyttes til. 
Det kan være alt fra å huske språkinnstillinger, til brukeres valg i netthandel for senere 
statistikk og markedsføring.  

Kan informasjonskapsler lagres på min enhet uten videre? 
Nei, informasjonskapsler kan ikke lagres på din enhet uten ditt samtykke. Det finnes 
imidlertid unntak. Noen informasjonskapsler er helt nødvendige for at du skal kunne 
benytte deg av en tjeneste på en nettside. Dette er funksjonelle informasjonskapsler, 
og uten dem får du ikke tilgang til all funksjonalitet på nettsiden.   

Hvilke informasjonskapsler bruker vi og hvorfor? 

Navn Formål Samtykke/ 
Nødvendig 

_ga Samle inn statistikk om bruk av nettsiden – gjør det mulig 
å skille mellom nye og tilbakevendene besøkere på 
nettsiden. Lagres i to år.  

Samtykke 

_gid Informasjonskapselen opprettes for analyseverktøyet 
Google Analytics og benyttes for å begrense antall anrop 
dersom nettsiden har svært stor trafikk. Lagres i to år. 

Samtykke 

_gat Benyttes for å begrense antall henvendelser som sendes i 
et visst tidsrom. Lagres i to år. 

Samtykke 

cb_enabled Huske om en bruker har klikket bort nettsidens 
informasjonsbanner om informasjonskapsler. Lagres i ett 
år.  

Nødvendig 

resolution Tilpasser websiden til skjermen. Lagres i 30 dager.  Nødvendig 

pll_languate Husker valgt språk. Lagres i ett år. Nødvendig 

_kuid Relevant markedsføring lagres i tre måneder. Samtykke 

 



 

2(2) 

Hvordan fjerner jeg informasjonskapsler fra min enhet? 
Det vil avhenge av hva slags enhet og programvare du benytter for å besøke nettsiden.  
 
Dersom du besøker en nettside gjennom f.eks. en datamaskin som benytter nettleser X, 
kan det se annerledes ut enn om du besøker samme nettside på telefon med nettleser Y.  
 
Du må derfor se på innstillingene i nettleseren din. Klikk på lenkene under for 
informasjon om innstillingene i nettleseren eller enheten din.  
 
Datamaskin 
Chrome 
Microsoft Edge 
Microsoft Internet Explorer 
Firefox 
Safari 
Opera 

Mobiltelefon 
Android (Chrome)  
Apple iOS (Safari) 

 

 

Mer informasjon 
Vil du har mer informasjon om hvordan vi i Assessio behandler personopplysninger, kan 
du lese mer i våre retningslinjer for integritet eller kontakte vårt personvernombud for 
spesifikke spørsmål (dataskydd@assessio.se) 
 
 
 

 


