Bruk av
Cookies/Informasjonskapsler.
På dette nettstedet logger vi helt anonymt informasjon om
alle besøkende. Til dette bruker vi cookies hovedsakelig for
trafikkmåling og optimalisering av innhold. Denne
informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som
enkeltperson. Fortsett å bruke siden som normalt om du
godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på
dine enheter her.

Cookies – hvordan fungerer det?
«Cookies» er en standard teknologi som de fleste nettsider
benytter seg av i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges
i din nettlesers internminne og gjør at vi kan se hvilket
innhold som blir presentert for deg. Videre samler vi blant
annet inn informasjon om navigasjon, tid for besøk og
nettleserversjon med mer, dette for best mulig å tilpasse
innholdet på vårt nettsted til deg som bruker. De fleste
nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari,
osv.) er stilt inn til å godta cookies automatisk, men du kan
selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir
akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært
mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke
aksepterer cookies.

Hvilke cookies benytter vi?
Google Analytics Google Analytics cookien er en førsteparts
cookie. Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24
måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Du kan
reservere deg mot bruk av Google Analytics her. Vi benytter
analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk,
bruksmønstre og trender på dette nettstedet. Dataene som
samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og
tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles
retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn
personlig informasjon om deg som bruker. Dataene som
samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om
hvordan Google samler inn og beskytter data her.
[http://www.google.com/intl/no/policies/privacy/]

I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn
eller brukes informasjon som kan brukes til å identifisere deg
som individ. Du kan reservere deg mot målrettede Google
Display annonser her. [http://www.google.com/settings/ads]

Hvordan slette Cookies?
Normalt sett er de fleste nettlesere stilt inn til å godta
cookies. Vi gjør oppmerksom på at du kan slette cookies ved å
følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din
nettleser. Du finner informasjonen om dette i “Hjelp”funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å
begrense tilgangen til cookies kan påvirke funksjonaliteten på
nettstedet vårt.

Nyhetsbrev, Skjema, Booking.
Du kan abonnere på nyhetsbrev ellers nytte skjema ellers
bestille en ”booking” hos oss slik at du mottar e-post fra oss.
For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du
registrere navn og e-postadresse og eventuelt ekstra
informasjon vi trenger fra deg. Disse opplysningene lagres i
en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier
opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får
tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

