
Hva er cookies?
Cookies, eller informasjonskapsler, er små datafiler som plasseres på datamaskinen eller 
mobilapplikasjonen din når du besøker en hjemmeside, mobilapplikasjon eller bruker en plattform 
på nettet. Cookies brukes i stor grad av bedrifter som leverer sine tjenester over nett, for å 
gjøre interaksjonen mellom brukere og hjemmesider, mobilapplikasjoner og online plattformer 
enklere og raskere, og for å generere data som kan brukes på forskjellige måter.

Cookies som settes av hjemmesidens, mobilapplikasjonens eller plattformens eiere (her: 
Automile) kalles for “førstepartscookies / first-party cookies”. Cookies som settes av andre 
enn hjemmesidens, mobilapplikasjonens eller plattformens eiere kalles “tredjepartscookies 
/ third-party cookies”. Tredjepartscookies gjør det mulig for en tredjepart å tilby funksjonene 
sine via hjemmesiden, mobilappen eller plattformen (f.eks. annonsering, interaktivt innhold 
eller analyser). Partene som setter disse tredjepartscookies kan gjenkjenne datamaskinen eller 
enheten din både når du besøker Hjemmesiden og/eller Appen og/eller plattformen, men også 
når du besøker visse andre hjemmesider og/eller mobilapper og/eller plattformer.

Hvorfor bruker vi cookies og hvilke rettigheter har jeg som kunde?
Vi bruker første- og tredjepartscookies av flere årsaker. Noen cookies er nødvendige av tekniske 
grunner for at våre Hjemmesider og/eller Appen skal fungere, og vi kaller cookies “nødvendige” 
eller “uunnværlige”. Andre cookies gjør det mulig for oss å følge interessene til brukerne våre, 
slik at vi kan forbedre deres brukeropplevelse på våre Hjemmesider og/eller Appen og/eller vår 
plattform. Tredjeparten setter cookies på våre Hjemmesider og/eller Appen og/eller plattformen 
for å analysere data og andra formål. Som utgangspunkt har du muligheten å nekte at en cookie 
lagres i terminalutstyret ditt (f.eks. datamaskin, telefon og nettbrett). Det dreier seg om imidlertid 
ikke hvis teknisk lagring eller tilgang til terminalutstyret er nødvendig for å overføre en melding 
via et elektronisk kommunikasjonsnettverk eller som er nødvendig for at vi skal kunne yte vår 
tjeneste i samsvar med vår avtale med deg.

Denne policy beskriver hvordan Automile og dets konsern (“vi”, “oss”, “vår”) 
bruker cookies og liknende teknologier for å gjenkjenne deg når du besøker våre 
hjemmesider, inkludert, men ikke begrenset til www.automile.no og relaterte 
URL:er, mobile og lokaliserte versjoner, og relaterte domener/underdomener 
(“Hjemmesidene”) og/eller vår mobilapplikasjon (“Appen”). Policyen forklarer hva 
disse teknologiene er og hvorfor vi bruker dem, samt hvilke muligheter du har til å 
kontrollere hvordan vi bruker dem, med hensyn til dine personopplysninger.

Cookiepolicy
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NØDVENDIGE COOKIES
Disse er nødvendige for å gjøre det 
mulig for deg å bruke tjenestene 
vi tilbyr på Hjemmesidene og for å 
bruke dets funksjoner.

COOKIES FOR YTELSE OG 
FUNKSJONALITET
Disse brukes til å forbedre ytelsen 
og funksjonaliteten til Hjemmesiden 
vår, men er ikke avgjørende for at 
den skal brukes. Uten disse kan 
imidlertid noe av funksjonaliteten, 
for eksempel videoer, være svekket 
eller utilgjengelig.

COOKIES  FOR ANALYSER OG 
TILPASNINGER
Disse samler informasjon som 
brukes enten i samlet form for å 
hjelpe oss å forstå hvordan våre 
Hjemmesider brukes eller hvor 
effektive markedsføringskampanjer 
er, eller for å hjelpe oss med å 
tilpasse våre nettsider for deg.

COOKIES FOR MARKEDSFØRING
Disse brukes til å gjøre markedsføring 
på Hjemmesidene og / eller Appen 
og / eller plattformen mer relevant 
for deg. De sørger blant annet for 
at den samme annonsen ikke vises 
igjen og igjen, at annonsene vises 
riktig og i noen tilfeller velger de 
hvilken annonsering som er relevant 
for deg ut fra dine interesser.

COOKIES FOR SOSIALE MEDIER
Disse brukes for å tillate deg å dele 
sider og innhold som du synes 
er interessant på Hjemmesiden 
vår, gjennom tredjeparts sosiale 
mediekanaler og andre nettsteder. 
Disse cookies kan også brukes til 
markedsføringsformål.

Hvilken cookie Hvem setter cookiene Hvordan kan jeg nekte samtykke

Automile

Automile

Google Analytics
LinkedIn Analytics

Bing Ads
DoubleClick
Facebook Custom Audience
Google AdWords Conversion
Google Dynamic Remarketing
LinkedIn Ads

Facebook Connect

Cookiene er nødvendige for 
Hjemmesidene. Du kan ikke nekte 
dem hvis du ønsker å fortsette å 
bruke Hjemmesidene.

For å nekte cookiene, følg 
instruksjonene under “Hvordan kan 
jeg kontrollere cookies?”.

For å nekte cookiene, følg 
instruksjonene under “Hvordan 
kan jeg kontrollere cookies?”. 
Alternativt, besøk Googles og 
LinkedIns hjemmesider.

For å nekte cookiene, følg 
instruksjonene under “Hvordan 
kan jeg kontrollere cookies?”. 
Alternativt, besøk annonsørenes 
hjemmesider.

For å nekte cookiene, følg 
instruksjonene under “Hvordan 
kan jeg kontrollere cookies?”, eller 
besøk Facebooks hjemmeside.

VÅRE HJEMMESIDER
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COOKIES FOR MARKEDSFØRING
Disse brukes til å gjøre markedsføring 
på Hjemmesidene og / eller Appen 
og / eller plattformen mer relevant 
for deg. De sørger blant annet for 
at den samme annonsen ikke vises 
igjen og igjen, at annonsene vises 
riktig og i noen tilfeller velger de 
hvilken annonsering som er relevant 
for deg ut fra dine interesser.

COOKIES FOR SOSIALE MEDIER
Disse brukes for å tillate deg å dele 
sider og innhold som du synes er 
interessant, gjennom tredjeparts 
sosiale mediekanaler og andre 
nettsteder. Disse cookies kan også 
brukes til markedsføringsformål.

Hvilken cookie Hvem setter cookiene Hvordan kan jeg nekte samtykke

Facebook Custom Audience
Google Dynamic Remarketing

Facebook Connect
Facebook Social Graph

For å nekte cookiene, følg 
instruksjonene under “Hvordan kan 
jeg kontrollere cookies?”. Alternativt, 
besøk annonsørenes hjemmesider.

For å nekte cookiene, 
følg instruksjonene under 
“Hvordan kan jeg kontrollere 
informasjonskapslene?”. Alternativt, 
besøk Facebooks hjemmeside.

APPEN
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Hvordan er det med andre sporingsteknologier, som f.eks. web beacons?
Cookies er ikke den eneste måten å spore eller gjennkjenne en besøkende, på en nettside og/eller 
mobilapplikasjon og/eller en plattform. Noen ganger kan vi bruke andre, lignende teknologier, 
for eksempel web beacons. Dette er små grafiske filer som inneholder en unik sporingsfunksjon 
som lar oss gjenkjenne når noen har besøkt vår Hjemmeside og / eller app og / eller plattform. 
Ofte bygger disse teknologiene på informasjonskapsler for å fungere som de skal, så om du 
blokkerer informasjonskapslene kommer det til å påvirke deres funksjoner negativt.

Bruker dere Flash-cookies eller Local Shared Objects?
Våre Hjemmesider og / eller app og / eller plattform kan også bruke såkalte “Flash Cookies” 
(også kjent som Local Shared Objects eller “LSOs”) for å samle og lagre informasjon om din 
bruk av våre tjenester, for eksempel. for å forhindre svindel og for å forenkle andre funksjoner 
på nettstedet. Hvis du ikke vil at Flash Cookies skal lagres på datamaskinen din, kan du justere 
innstillingene til Flash Player for å blokkere Flash Cookies-lagring ved hjelp av verktøyene som 
finnes i Website Storage Settings Panel.

Du kan også kontrollere Flash Cookies ved å gå til Global Storage Settings Panel og følge 
instruksjonene der (som kan inneholde instruksjoner som forklarer for eksempel hvordan du 
sletter eksisterende Flash Cookies (kalt “informasjon” på Macromedia nettsted), hvordan du kan 
forhindre at Flash LSO plasseres på datamaskinen din uten å først spørre deg om det, og (for 
Flash Player 8 og senere) hvordan du blokkerer Flash Cookies, som ikke er levert av operatøren, 
på nettstedet du for øyeblikket er på. Vær oppmerksom på at å begrense bruken av Flash 
Cookies kan redusere eller hindre funksjonaliteten til visse Flash-applikasjoner, inkludert Flash-
applikasjoner som brukes i forbindelse med våre tjenester eller online innhold.

Tillater dere direkte markedsføring?
Tredjeparter kan stille inn cookies på datamaskinen din eller mobilenheten din for å publisere 
målrettet annonsering gjennom våre Hjemmesider og / eller appen og / eller plattformen. Disse 
selskapene kan bruke informasjon om deg, som de samler inn under dine tidligere besøk på 
våre og andres hjemmesider, for å vise deg annonser om varer og tjenester som de tror du er 
interessert i. De kan også bruke teknologi for å måle effektiviteten til annonser som er plassert. 
Dette kan oppnås ved å bruke informasjonskapsler eller nettlesere for å samle informasjon om 
dine besøk på dette og andre nettsteder og / eller mobilapper og / eller plattformer for å vise 
målrettet annonsering for varer og tjenester som kan være av interesse for deg. Informasjonen 
som samles inn gjennom denne prosessen tillater ikke oss eller dem å identifisere ditt navn, 
kontaktinformasjon eller annen personlig informasjon, med mindre du velger å oppgi den.

Hvordan kan jeg kontrollere cookies?
Du kan velge å godta eller blokkere cookies ved å besøke nettstedene som er oppført i tabellen 
over. Du kan også angi eller endre nettleserinnstillingene dine for å godta eller avslå cookies. 
Hvis du velger å avvise cookies, kan du fremdeles bruke våre Hjemmesider og / eller appen og / 
eller plattformen, men noen funksjoner og områder kan være begrenset. Siden måten du nekter 
cookies kan variere fra nettleser til nettleser, anbefaler vi at du besøker nettleserens hjelpemeny 
for mer informasjon.
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I tillegg tilbyr de fleste annonsenettverk en måte å velge bort målrettet annonsering på. Hvis du 
vil vite mer, kan du gå til www.aboutads.info/choices eller www.youronlinechoices.com.

Hvor ofte kommer dere til å oppdatere denne policyen?
Vi kan oppdatere denne policyen når som helst for å gjenspeile endringer i hvordan vi bruker 
cookies, men også fordi vi må gjøre det av forretningsrelaterte og / eller lovrelaterte grunner. Vi 
ber derfor om at du leser denne policyen regelmessig for å holde deg oppdatert om vår bruk av 
informasjonskapsler og relatert teknologi.

I begynnelsen av denne policyen vises det når den sist ble oppdatert.
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