
 
 

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies) 
Captum Group samler inn opplysninger om besøkende på www.captumgroup.no. Dette gjør vi ved bruk av 

informasjonskapsler, såkalte cookies. 

 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker en nettside. Lagring og 

behandling av opplysninger som samles inn ved bruk av slike informasjonskapsler er bare tillatt dersom brukeren har 

blitt informert om og har gitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal vite og godkjenne hvilke opplysninger som 

behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. 

Hvilke opplysninger vi samler inn ved bruk av informasjonskapsler 

Captum Groups samler inn og behandler IP-adresser, samt besøkendes adferd på nettsiden ved bruk av 

informasjonskapsler. 

Formålet med bruk av informasjonskapsler 

Captum Groups samler inn data ved bruk av informasjonskapsler for kundeanalyse, tilpasse og forbedre tjenestene 

våre slik at innholdet presenteres på en optimal måte for deg og enheten du bruker administrere, forbedre Captum 

Groups tjenester, kunne iverksette interne tiltak som f.eks. feilsøking, analyse av data, tester, undersøkelser samt for 

statistiske formål og undersøkelser. 

Ulike typer informasjonskapsler 

Vi benytter ulike typer informasjonskapsler på vår nettside. Nedenfor følger en beskrivelse av disse. 

 

Sesjonsavhengige informasjonskapsler 

De sesjonsavhengige informasjonskapslene slettes umiddelbart når du lukker nettleseren. Vi bruker slike 

informasjonskapsler blant annet for å registrere at du er inne på Min side. 

 

Faste informasjonskapsler 

Vi bruker faste informasjonskapsler for å forbedre ytelsen til nettsiden vår og gjøre den raskere. Disse 

informasjonskapslene brukes blant annet til å hente informasjon om autentisering, samt andre preferanser og valg. 

 

Informasjonskapsler fra tredjepart – Google Analytics 

Captum Group bruker også informasjonskapsler fra tredjepart, for å utføre webanalyser og for å ta i bruk 

webanalyseverktøy. Vi bruker i all hovedsak Google Analytics for dette formålet. Ved vår bruk av Google Analytics, vil 

vi alltid ha anonymiseringsfunksjonen til verktøyet aktivert. 

Hvem som benytter opplysningene 

Opplysningene som samles inn via informasjonskapsler på www.captumgroup.no, vil benyttes internt. Opplysningene 

vil ikke videreføres til tredjeparter utover det som er spesifisert ovenfor. 

Du kan selv administrere bruk av informasjonskapsler 

Ønsker du ikke at nettleseren din skal utlevere informasjon om ditt besøk på www.captumgroup.no, kan du endre 

innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom at nettstedet ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer 

informasjonskapsler. 

 

Du kan selv slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren. Informasjonskapslene vil imidlertid opprettes igjen 

neste gang du besøker vårt nettsted med mindre du har endret innstillingene. 
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