
 

 

 

Informasjonskapsler for nettsiden tilliten.no 

 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i nettleseren på datamaskinen, mobilen eller 
nettbrettet ditt. 

De brukes vanligvis til å holde oversikt over innstillingene du har valgt, og handlinger du har utført på 
et område. 

Informasjonskapslene lagres bare lokalt, og gir ikke Tilliten Beate Gundersen tilgang til opplysninger 
om deg og din bruk ut over det som står beskrevet på denne siden. 

Tilliten.no bruker informasjonskapsler. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene 
er ikke tillatt med mindre bruker er informert og har samtykket til hvilke opplysninger som 
behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. 

Informasjonskapsler benyttes av viktige grunner, for eksempel: 

• For å gi en god brukeropplevelse for besøkende på nettsiden. 
• For å identifisere registrerte medlemmer/brukere som registrerer seg på nettstedet. 
• For å overvåke og analysere ytelsen, driften og effektiviteten på nettstedet. 
• For å sikre at nettstedet er sikkert og trygg å bruke. 

Informasjonskapsler som benyttes på Wix-nettstedet tilliten.no 

Navn Hensikt Varighet Type informasjon 

XSRF-TOKEN Brukes av sikkerhetsgrunner sesjon vesentlig 

Hs Brukes av sikkerhetsgrunner sesjon vesentlig 

svSession Brukes i forbindelse med 
brukerpålogging 

2 år vesentlig 

SSR-hurtigbufring Brukes til å angi systemet 
som området ble gjengitt 
fra 

1 minutt vesentlig 

_wixCIDX Brukes til 
systemovervåking/feilsøking 

3 måneder vesentlig 

_wix_browser_sess Brukes til 
systemovervåking/feilsøking 

sesjon vesentlig 

retningslinjer for 
samtykke 

Brukes til parametere for 
informasjonskapselbanner 

12 måneder vesentlig 

smSession Brukes til å identifisere 
påloggede 
områdemedlemmer 

sesjon vesentlig 



 

TS* Brukes av sikkerhets- og 
svindelgrunner 

sesjon vesentlig 

bSession Brukes til måling av 
systemeffektivitet 

30 minutter vesentlig 

fedops.logger.sessionId Brukes til stabilitets-
/effektivitetsmåling 

12 måneder vesentlig 

wixLanguage Brukes på flerspråklige 
nettsteder for å lagre 
brukerspråkinnstillinger 

12 måneder funksjonell 

 

 

Følgende koblinger forklarer hvordan du får tilgang til innstillinger for informasjonskapsler i 

forskjellige nettlesere: 

• Innstillinger for informasjonskapsler i Firefox 

• Innstillinger for informasjonskapsler i Internet Explorer 
• Innstillinger for informasjonskapsler i Google Chrome 

• Innstillinger for informasjonskapsler i Safari (OS X) 

• Innstillinger for informasjonskapsler i Safari (iOS) 

• Innstillinger for informasjonskapsler i Android 

 

Hvis du ikke vil spores av Google Analytics på alle nettsteder, kan du gå til denne 

koblingen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Google Analytics 

Virksomheten bruker Google Analytics for å analysere trafikken og bruken av nettsiden. Det gir 
informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter 
sidene er mest besøkt osv. 

Google Analytics er en analysetjeneste som leveres av Google, Inc. Google Analytics bruker 
informasjonskapsler (cookies) for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Google bruker 
denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på 
nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på 
nettstedet og bruk av Internett. 

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i 
tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-
adresse med annen informasjon Google har. 

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater å behandle 
opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til 
den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere. 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=en_US
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=0
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

 

Navn Service Utløper Formål 

_ga Google 
Analytics 

2 år This cookie name is associated with Google 
Universal Analytics. 

_gid Google 
Analytics 

1 dag This cookie name is associated with Google 
Universal Analytics. 

_gat Google 
Analytics 

10 
minutter 

This cookie name is associated with Google 
Universal Analytics. 

Googles retningslinjer for personvern er tilgjengelig på: http://www.google.com/privacypolicy.html. 

 

E-post skjema fra websiden 

All informasjon som blir sendt til virksomheten via kontaktskjema blir bevart trygt. Det forsikres om 
at disse opplysningene ikke videresendes til andre parter. 

Ved forespørsler via kontaktskjemaet, bes informasjon om kontaktopplysninger som navn, beskjed, 
telefonnummer og e-post adresse. Dette for å kunne tilpasse oppfølging individuelt. Din e-post blir 
sendt til post@tilliten.no og blir behandlet av daglig leder. 

 

Bruk av tilliten.no uten informasjonskapsler 

Du kan bruke tilliten.no uten informasjonskapsler om du ønsker det. I innstillingene i nettleseren din 
kan du velge om, og eventuelt hvilke, nettsider som får lov til å lagre informasjonskapsler på din 
maskin. 

Du kan selv bestemme om du ønsker å akseptere eller avslå å samtykke i lagring av 
informasjonskapsler. Dette kan påvirke brukeropplevelsen av nettsiden. 

Administrasjon av informasjonskapsler 

Her kan du lese mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler Nettvett.no. 

http://www.google.com/privacypolicy.html
mailto:post@tilliten.no
https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

