
Erklæring om informasjonskapsler for 

Entreprisekontoret.no 
Denne nettsiden anvender cookies. Vi bruker informasjonskapsler for å gi innhold og 

annonser et personlig preg, for å levere sosiale mediefunksjoner og for å analysere trafikken 

vår. Vi deler dessuten informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, med partnerne 

våre innen sosiale medier, annonsering og analysearbeid, som kan kombinere den med 

annen informasjon du har gjort tilgjengelig for dem, eller som de har samlet inn gjennom din 

bruk av tjenestene deres. Du godtar automatisk vår bruk av informasjonskapsler ved å bruke 

nettstedet vårt. 

HVA ER COOKIES? 

Cookies, eller informasjonskapsler, er små tekstfiler som kan brukes av nettsteder for å gjøre 

en brukers opplevelse mer effektiv. Loven sier at vi kan lagre informasjonskapsler på 

enheten hvis de er strengt nødvendig for driften av dette området. For alle andre typer 

informasjonskapsler trenger vi din tillatelse. Dette nettstedet bruker forskjellige typer 

cookies. Noen cookies er lagt inn av tredjeparts tjenester som vises på våre sider. 

 

HVORFOR SAMLER VI INN INFORMASJON? 

Vi bruker informasjonskapsler og sporingspiksler for å kunne tilpasse innhold og annonser 

mer individuelt til dem som har besøkt oss på nett. Vi bruker informasjonen til å analysere 

trafikken på nettsiden slik at vi kan gjøre innholdet best mulig og mest mulig relevant for 

våre kunder. All informasjon vi samler inn er anonymisert, og vi bryr oss bare om dine 

interesser og brukervaner. 

 

HVILKE COOKIES BRUKER DENNE NETTSIDEN? 

Vi ønsker full åpenhet om hvilke cookies vi bruker på hjemmesiden entreprisekontoret.no. I 

henhold til nye GDPR-krav lar vi deg også bestemme hvilke cookies du ønsker å tillate, les 

mer om regler rundt cookies og nettsider her. Nedenfor kan du endre dine innstillinger. 

 

DITT SAMTYKKE 

Vi oppdaterer listen nedenfor fortløpende. 

Ditt samtykke gjelder følgende domener: www.entreprisekontoret.no 
 

Nødvendig (5) 

Nødvendige cookies bidra til å gjøre en nettside brukbart ved at grunnleggende funksjoner 

som side navigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet. Nettstedet kan ikke fungere 

optimalt uten disse informasjonskapslene. 

Navn Leverandør Hensikt 

__cf_bm Vimeo This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for th

to make valid reports on the use of their website. 

CONSENT YouTube Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This c

necessary for GDPR-compliance of the website. 

PHPSESSID www.entreprisekontoret.no Preserves user session state across page requests. 

https://vimeo.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


Navn Leverandør Hensikt 

rc::a Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for th

to make valid reports on the use of their website. 

rc::c Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. 

 

Statistikk (3) 

Statistikk-cookies hjelper eiere til å forstå hvordan besøkende kommuniserer med 

nettsteder ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt. 

Navn Leverandør Hensikt 

_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 

_gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 

_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 

 

Markedsføring (2) 

Markedsførings-cookies brukes til å spore besøkende på nettsteder. Hensikten er å vise 

annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifull 

for utgivere og tredjeparts annonsører. 

Navn Leverandør Hensikt 

VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.

YSC YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user h

 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy

