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Cookies 
 

  

Vi ønsker å tilby deg så enkle og brukervennlige nettsider som mulig, samtidig som vi ønsker 

å gi deg relevant informasjon. Til begge formål bruker vi informasjonskapsler, også kalt 

cookies.  

 

Når du besøker et av Norne sine nettsteder (eksempelvis www.norne.no, handel.norne.no 

eller spare.norne.no) registrerer vi ulike typer informasjon om deg i en «Cookie». En Cookie 

(informasjonskapsel) er en liten fil som lagres lokalt hos deg.  

Den er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer. Det den gjør er å lagre 

opplysninger om innstilliger du har valgt og identifiserer hvem du er 

 

Dette avsnittet har som formål å forklare hvordan vi samler data om brukerne på nettsidene 

våre, hva vi bruker eller kan bruke denne informasjonen til, samt forklare hva du kan gjøre for 

å kontrollere bruk av denne informasjonen. 

Hvilken informasjon registreres om deg som bruker: 

 Når du besøker Norne på nett, registrerer vi ulike typer informasjon om deg som 
bruker 

 Din IP adresse 
 Din web-adferd, som hvilke sider du besøker og hvor ofte, eller produkter du bestiller 
 Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem. 
  

 
Vi samler og lagrer opplysninger om deg som bruker ved hjelp av 
cookies/informasjonskapsler og i noen tilfeller din IP-adresse. All datatrafikk mellom din 
nettleser og våre servere er kryptert, og blir lagret med våre strenge krav til datasikkerhet. 
 
Data om din web-adferd blir brukt til flere ulike formål: 
 

 

Analytiske formål 
 
Vi bruker Google Analytics på enkelte sider, og for dette oversendes det opplysninger om 
deg til Google. Disse verdiene er anonyme og inneholder ingen informasjon som kan spores 
tilbake til deg, og IP-adresser anonymiseres. Informasjonskapsler som brukes til dette 
formålet er: utma, utmb, utmc, utmt, _utmz 
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For handelsportalen spare.norne.no bruker vi følgende cookies: 

  

Navn Type Beskrivelse 

resetAccount Sesjon 

Settes, men ikke bruk. Brukes evt. for å 

nullstille valgt ProBroker-konto ved pålogging 

omstoken Sesjon innlogging 

selectedAccount Sesjon Huske valgt ProBroker-konto over en reload 

cart: 1 år Handlekurven (med fond) 

distributionChartExpanded 1 år 

Husker om ROI-charten på forsiden er 

ekspandert 

overviewChartExpanded 1 år 

Husker om beholdningscharten på forsiden er 

ekspandert 

streamingEnabled Sesjon Definerer om straming skal være aktivert 

 

 

Ved å tillate bruk av informasjonskapsler vil du kunne få en mer relevant brukeropplevelse av 

nettsteder du besøker. Du kan likevel endre på dette ved å gjøre endringer i innstillinger i din 

nettleser. På nettvett.no finner du beskrivelser til hvordan du kan du kan slette 

informasjonskapsler eller avvise informasjonskapsler 
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