Cookie Policy
Nettstedet www.fcg.global bruker informasjonskapsler («cookies»). Du kan samtykke til vår bruk av cookies og du kan når
som helst trekke ditt samtykke. FCG Holding Sverige AB («FCG») er ansvarlig for bruken av cookies på nettstedet og er
dermed behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes når du bruker nettstedet. Du finner informasjon om
hvordan FCG behandler personopplysninger her.
Hva er en cookie?
Cookies er små tekstfiler med bokstaver og tall som lagres på din enhet, når du besøker en nettsted som bruker cookies.
Cookies kan brukes til å spore hvilke sider du besøker på nettstedet, lagre informasjonen du oppgir og til å lagre dine
preferanser som for eksempel språkinnstillinger.
Hvorfor bruker vi cookies?
Vi bruker cookies til å forenkle brukeropplevelsen på vårt nettsted og til å innhente informasjon om hvordan nettstedet
brukes, for å forbedre nettstedets funksjonalitet. Vi bruker blant annet cookies til å lagre dine valg av språkinnstillinger og
til å kartlegge hvilke sider på nettstedet som har flest brukere. Videre til å kartlegge hvilke artikler og nyhetsbrev som har
flest lesere.
Hvilke kategorier av cookies bruker vi?
Det finnes forskjellige kategorier av cookies, som for eksempel sesjonscookies, permanente cookies og tredjepartscookies.
Når du aksepterer cookies samtykker du til bruk av alle cookies, men du kan alltid endre og slette cookies gjennom
innstillingene i din nettleser.
• Sesjonscookies. Sesjonscookies lagres midlertidig når du besøker vårt nettsted, og slettes når du lukker
nettleseren. FCG bruker sesjonscookies til å tilrettelegge for navigasjon på nettstedet. Dersom du ikke samtykker
til bruk av sesjonscookies, vil flere funksjoner på netsiden være utilgjengelige.
• Permanente cookies. Permanente cookies lagres som en fil på din enhet. Permanente cookies slettes automatisk
på et nærmere fastsatt tidspunkt, eller når du selv sletter dem.
• Førstepartscookies: Førstepartscookies plasseres av nettstedets domeneeier, i dette tilfellet www.fcg.global.
• Tredjepartscookies: Tredjepartscookies er plassert av andre enn domeneeier for den nettstedet du besøker.
Tredjepartscookies brukes til innholdsdelingsverktøy fra for eksempel Facebook eller Google Analytics.
Liste over cookies
FCG bruker følgende cookies på www.fcg.global:
Nødvendige cookies
Dette er cookies som er nødvendige for nettstedets funksjonalitet og derfor ikke kan skrus av. Nødvendige cookies brukes
til å kontrollere hvorvidt du har besøkt nettstedet tidligere eller til å identifisere deg som bruker når du logger inn.
Navn

Informasjon om cookie

Lagringsperiode

cookie_accept

Inneholder informasjon om hvilke cookies brukeren har akseptert

1 måned

wordpress_logged_in_* Brukes til å spore hvorvidt brukeren har logget inn

Sesjon

wordpress_test_cookie

Brukes til å sjekke om cookies er aktivert på brukers nettleser, for å kunne gi korrekt
brukeropplevelse

Sesjon

wp-settings-*

Brukes til å tilpasse individuelt brukergrensesnitt for innloggede brukere

1 dag

Analytiske cookies
Dette er cookies som lar oss føre statistikk og gjøre analyse på bruk av nettstedet, for eksempel antall brukere, hvilke hvilke
sider på nettstedet som har flest brukere og hvordan brukere navigerer på nettstedet. Videre lar analytiske cookies oss
tilpasse innholdet og teste ulike versjoner av nettstedet. For å bruke slike cookies kreves samtykke fra brukeren.
Navn

Informasjon om cookie

Lagringsperiode

_ga

Registerer en unik ID som brukes til å generere statistikk om hvordan brukeren benytter nettstedet 2 år

_gat_UA-30345156-1 Registerer en unik ID som brukes til å generere statistikk om hvordan brukeren benytter nettstedet 2 år
_gid

Registerer en unik ID som brukes til å generere statistikk om hvordan brukeren benytter nettstedet 2 år

Markedsføring
Dette er cookies som brukes til å tilpasse markedsføringen som vises på andre nettsteder og sosiale medier. Dersom du ikke
tillater slike cookies, vil du fortsatt kunne se slik markedsføring, men denne vil ikke være tilpasset og kan derfor være
mindre relevant for deg. For å bruke slike cookies kreves samtykke fra brukeren.
DET ER INGEN SLIKE COOKIES PÅ NETTSTEDET PER I DAG
Hva menes med samtykke
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For å bruke annet enn nødvendige cookies kreves samtykke fra brukeren. Samtykke kreves for å bruke cookies til å føre
statistikk og gjøre analyse på bruk av nettstedet. Du samtykker ved å tillate coockies i banneret som dukker opp når du
besøker nettstedet for første gang. Du kan alltid endre og trekke ditt samtykke. Les mer om dette under punktet «Hvordan
fjerne cookies» nedenfor.
Hva skjer dersom du ikke samtykker?
Dersom du ikke øsnker å lagre cookies, kan du styre dette gjennom instillingene i din nettleser. Dersom du velger å
deaktivere cookies, vil visse funksjoner på nettstedet være utilgjngelige og brukeropplevelsen på nettstedet vil påvirkes.
Hvordan fjerne cookies?
Dersom du ikke samtykker til bruk av cookies, kan du deaktivere cookies gjennom sikkerhetsinnstillingene i din nettleser.
Du kan også tilpasse din nettlesers innstillinger, slik at du mottar varsel hver gang et nettsted forsøker å lagre en cookie. Du
kan også slette tidligere lagrede cookies gjennom din nettleser.
Se nettleseres hjelp-funksjon for mer informasjon om hvordan du kan se hvilke cookies som er lagret i nettleseren, hvordan
fjerne lagrede cookies samt instillinger for aksept av cookies.
Når du har slettet cookies fra din nettleser, vil cookie-banneret dukke opp slik som da du besøkte nettstedet for første
gang. Du kan da på nytt velge hvilke cookies du samtykker til.
Klager og kontaktinformasjon
For ytterligere informasjon om cookies, eller dersom du ønsker å klage på FCGs bruk av cookies, vennligst kontakt tilsynsog forvaltningsmyndighet for tjenester innen post og elektronisk kommunikasjon, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. For
spørsmål om hvordan vi bruker cookies, vennligst kontakt oss på dataprotection@fcg.se.
Oppdatert: 21.10.2021
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