Varsel om bruk av
informasjonskapsler/Cookies
Dette nettstedet bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og sikre at
nettstedet fungerer effektivt.
Dette cookievarselet er en del av vår personvernerklæring. For mer informasjon om hvordan vi
beskytter informasjon fra besøkende, vennligst se vår personvernerklæring (link til
personvernerklæring på hjemmesiden).
For å gi deg en mer personlig tilpasset tjeneste trenger vi å lagre informasjon om hvordan du bruker
dette nettstedet. Dette gjøres ved hjelp av små tekstfiler som kalles cookies. Cookies (eller
informasjonskapsler) inneholder små mengder av informasjon og lastes ned til din nettleser eller
annen enhet, av en server for et nettsted. Din nettleser sender deretter disse informasjonskapslene
tilbake til nettstedet for hvert påfølgende besøk, slik at den kan gjenkjenne deg og huske dine
brukerpreferanser. Du kan finne mer detaljert informasjon om cookies og hvordan de fungerer på
Wikipedia, og mer om hvordan bruken av dem skal praktiseres i Norge på Nasjonal
kommunikasjonsmyndighets nettsider.
Under følger en oversikt over de tjenestene vi benytter oss av, og hva de gjør.

Cookies
Google Adwords
Om tjenesten
Google Adwords er en annonseringstjeneste som gjør det mulig å annonsere på Googles
søkemotortjeneste, samt på tredjepartssider som benytter seg av Googles annonseringsplatform.
Tjenesten fungerer uten cookies, men en AdWords-bruker kan benytte seg av cookies for å måle om
personer som klikker på annonser ender opp på sidene som har mest å si for annonseringen (f.eks.
en takkeside etter å ha gjennomført et kjøp). Vi benytter oss av cookies i denne sammenheng for å få
oversikt over hvor bra våre annonser fungerer i form av visninger, klikk og hvor mange som har
lastet ned våre rapporter eller meldt seg på et av våre kurs (evt annet) via en av våre hjemmesider/
annonser/Sosiale medier/andre publiserte linker. Vi mottar ikke personlig identifiserbar
informasjon via tjenesten.
Om persomvern
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics
Om tjenesten
Google Analytics er en statistikktjeneste for nettsider. Vi benytter Google Analytics til innhenting av
generell bruksstatistikk fra våre nettsider. I hovedsak er det snakk om hvor mange som besøker våre
sider, hvordan sidene brukes og hvilke artikler som leses mest. I henhold til Googles brukervilkår blir

ikke personlig identifiserbar informasjon sendt inn til Google Analytics. I tillegg har vi slått på
funksjonen som anonymiserer IP-adressene til våre besøkende.
Om personvern
Dersom du ikke ønsker at tjenesten skal samle inn informasjon om ditt bruksmønster, tilbyr Google
en opt-out-funksjon for Google Analytics.
Nyttige lenker
Data privacy and
security: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=en&ref_topic=1008008
Googles personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy

Annonseringspiksler
I tillegg til bruk av cookies benytter vi oss også av annonserings-piksler for å analysere og bygge
annonseringsgrupper i diverse kanaler. Under finner du en liste over hvilke tjenester vi benytter oss
av.

Facebook
Om tjenesten
Facebook er et sosialt medium. Vi benytter oss av annonseringspikselen til Facebook for å annonsere
til personer som har vært inne på våre nettsider når de i ettertid logger seg inn på Facebook eller
Instagram (som er eid av Facebook), og for å bygge publikum for annonsering basert på tidligere
besøkendes karakteristikker. Vi mottar ingen personlig identifiserbar informasjon om disse
personene, og ser kun aggregerte tall.

LinkedIn
Om tjenesten
LinkedIn er et sosialt medium spesialisert rundt nettverksbygging og yrker. Vi benytter oss av
LinkedIns annonseringspiksel for å kunne annonsere til personer som har vært inne på våre
nettsider når de i ettertid logger seg inn på LinkedIn, og å bygge annonseringspublikum basert på
lignende karakteristikker. Vi mottar ingen personlig identifiserbar informasjon om disse personene,
og ser kun aggregerte tall.

Hvordan blokkere cookies i nettleseren
I de aller fleste nettlesere kan du blokkere nettsiders mulighet til å legge inn cookies inn i nettleseren
din. Dersom du velger å blokkere cookies kan det påvirke opplevelsen din av forskjellige nettsider i
form av at noen funksjoner slutter å fungere, eller at du må logge deg inn hver gang du besøker et
nettsted som krever innlogging. Under finner du fremgangsmåten for hvordan du blokkerer cookies i
fire av de mest kjente nettleserne.
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