
Erklæring om informasjonskapsler Landal GreenParks  

 

Denne erklæringen forklarer hvorfor og hvordan vi bruker informasjonskapsler og andre lignende teknologier 

(samlet angitt som “informasjonskapsler”), samt hvordan du kan kontrollere hvilke informasjonskapsler som 

brukes. Informasjonskapslene våre samler va nligvis ikke inn personopplysninger, men der dette likevel er 

tilfelle, anbefaler vi at du også leser vår personvernerklæring. 

1. HVA ER EN INFORMASJONSKAPSEL? 

En informasjonskapsel er en liten datafil som lagres på datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefo nen din. En 

informasjonskapsel er ikke et program som inneholder skadelige programmer eller virus.  

2. HVORFOR VI BRUKER INFORMASJONSKAPSLER 

Grovt sett bruker vi informasjonskapsler av fire årsaker: 

• Strengt nødvendige informasjonskapsler – disse er avgjørende for at nettstedet skal fungere og kan 

ikke deaktiveres. Dette kan for eksempel være for å huske hva du har lagt i en handlekurv.  
• Funksjonelle informasjonskapsler – disse brukes til å  huske valg du har gjort, for eksempel hvilket 

språk du foretrekker å se på nettstedet. 
• Ytelsesinformasjonskapsler – disse brukes til å  forstå hvordan nettsiden vår brukes, for eksempel for 

å se hvilke deler av nettstedet som besøkes oftest. 
• Markedsføringsinformasjonskapsler – disse brukes for å gjøre annonsene våre mer relevante for 

deg.  

3. E-POSTER 
Vi bruker også informasjonskapsler i e-postene våre for å hjelpe oss med å forbedre kommunikasjonen. Dette 

er for at vi skal forstå hva du gjør med e-postene, for eksempel om du har åpnet dem og/eller klikket på en 

lenke i dem.  Du kan forhindre dette ved å ikke laste ned bilder når du åpner e-postene våre, ved å ikke klikke 

på noen lenker i e-postene, eller ved å endre nettleser- eller e-postinnstillingene dine (se nedenfor for mer 

informasjon om hvordan du gjør dette).   

4. HVOR LENGE LAGRES INFORMASJONSKAPSLER? 

Det kan variere hvor lenge informasjonskapsler lagres på apparatet ditt. Tidspunktet når de kommer til å  utløpe 

beregnes fra siste dato du besøkte nettstedet. Informasjonskapsler slettes automatisk når de utløper.  

5. NEKTE ELLER SLETTE INFORMASJONSKASLER 

Du kan selv bestemme hvilke informasjonskapsler du godtar ved å velge foretrukne innstillinger i popup -

vinduet for informasjonskapsler når du besøker nettstedet vårt. Du kan også nekte og slette 

informasjonskapsler ved å endre nettleserinnstillingene dine. Hvor du kan finne disse innstillingene er 

avhengig av hvilken nettleser du bruker. Hvis du endrer innstillingene, må du være klar over at det vil være 

enkelte funksjoner og tjenester du ikke vil kunne bruke, da disse er avhengige av at nettstedet husker valgene 

du har tatt. Du finner retningslinjer her:  

- Internet Explorer 

- Mozilla Firefox 

- Google Chrome 

https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl


- Opera  

- Safari 

- Flash-informasjonskapsler 

- Apple 

- Android 

Husk: hvis du bruker flere forskjellige nettlesere, må du slette informasjonskapslene i alle disse nettleserne.  

 Her kan du velge å ikke akseptere noen informasjonskapsler fra enkelte annonsenettverk som deler 

informasjon på tvers av de ulike nettverkene. 

6. ER DET MER DU LURER PÅ? 

Hvis du skulle ha spørsmål eller kommentarer i forbindelse med disse retningslinjene, kan du alltid 

kontakte oss. Hvis du har spørsmål om informasjonskapselinformasjonen, kan du sende en e-post 

til gastenservice@landal.com. 

 

 

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://timeread.hubpages.com/hub/How-to-delete-internet-cookies-on-your-Droid-or-any-Android-device
https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
mailto:gastenservice@landal.com

