
 

This data is internal to Brunswick. 

 

Disse retningslinjene for informasjonskapsler forklarer hva informasjonskapsler og andre 

sporingsteknologier er, hvordan Brunswick Corporation og eventuelle tilknyttede selskaper eller 

datterselskaper, («Brunswick», «oss», «vår» eller «vi») bruker dem, og hvilke samtykkerettigheter 

som finnes.  

 

For mer informasjon om hvordan vi bruker, lagrer og holder dine personopplysninger sikre, se våre 

Retningslinjer for personvern og våre Vilkår for bruk, som er ment å leses sammen med disse 

retningslinjene for informasjonskapsler.  

 

Disse retningslinjene for informasjonskapsler gjelder for informasjonskapsler og andre 

sporingsteknologier på alle Brunswick-nettsteder og apper (samlet kalt «nettstedene») – inkludert 

tilknyttede selskaper eller datterselskap. Ved å fortsette å bruke nettstedene våre, samtykker du i at vi 

kan lagre og ha adgang til informasjonskapsler og annen sporingsteknologi, som beskrevet i 

retningslinjene for informasjonskapsler. 
 

 

Hva er informasjonskapsler og annen sporingsteknologi? 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettsteder plasserer på enheten din mens du surfer. De 

behandles og lagres av nettleseren din. I seg selv er informasjonskapsler harmløse og leverer 

viktige funksjoner for nettsteder. Informasjonskapsler kan enkelt vises og slettes. 

Andre sporingsteknologier inkluderer sporingsbilder, piksler, klare GIF-er og andre lignende 

teknologier. Disse fungerer på samme måte som informasjonskapsler og lagrer små datafiler på 

enhetene dine for å overvåke aktiviteten på nettstedet ditt. Denne overvåkingen skjer for å samle 

inn informasjon om hvordan du bruker nettstedene våre og gjør det mulig for nettstedene våre å 

gjenkjenne enheten din separat fra andre brukere av nettstedene.  

Informasjonen i disse retningslinjene for informasjonskapsler gjelder også for andre 

sporingsteknologier.  

Du finner mer informasjon på www.allaboutcookies.org og www.youronlinechoices.eu. 

 

Hvilke typer informasjonskapsler og andre sporingsteknologier bruker Brunswick? 

Generelt sett finnes det tre forskjellige måter å beskrive informasjonskapsler på: 1, opprinnelse; 2, 

varighet; og 3, formål.  

Den beste måten for deg å utøve dine rettigheter om informasjonskapsler, er med formålsbeskrivelsen. 

https://www.brunswick.com/privacy-policy
https://www.brunswick.com/terms-of-use
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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TYPER INFORMASJONSKAPSLER 

OPPRINNELSE Førsteparts informasjonskapsler Førsteparts-informasjonskapsler er 

informasjonskapsler som tilhører Brunswick og 

som Brunswick plasserer på enheten din.  

Brunswick bruker informasjonskapsler og annen 

sporingsteknologi for å identifisere deg og dine 

interesser, for å huske innstillingene dine og for å 

spore din bruk av nettstedene. Vi bruker også 

informasjonskapsler og annen sporingsteknologi 

for å kontrollere tilgang til bestemt innhold på 

nettstedene, beskytte nettstedene og til å behandle 

eventuelle forespørsler du har. 

Tredjeparts informasjonskapsler Tredjeparts informasjonskapsler er 

informasjonskapsler som en annen part plasserer 

på enheten din, basert på en avtale med oss. 

For å administrere nettstedene, og i 

undersøkelsesøyemed, har Brunswick også inngått 

kontrakter med eksterne tjenesteleverandører for 

sporing og analyser av statistisk bruks- og 

voluminformasjon fra nettstedets brukere. Disse 

informasjonskapslene hjelper oss med å forbedre 

brukeropplevelsen, administrere innholdet på 

nettstedene og analysere hvordan brukere 

navigerer på og bruker nettstedene. Slike 

informasjonskapsler kan også gjelde 

tredjepartsannonsører og sosiale medier, som kan 

bruke informasjonskapsler til å spore og opprette 

en profil over dine interesser på nettet og la deg 

dele innhold med nettverkene dine. 

VARIGHET 

(hvor lenge de 

forblir på 

enheten) 

Vedvarende informasjonskapsler Vedvarende informasjonskapsler blir værende på 

din personlige datamaskin eller mobilenhet når du 

kobler deg av, og blir værende til de utløper og 

slettes automatisk. Utløpsdatoen defineres av 

administratoren for informasjonskapsler og kan 

variere fra noen få minutter til flere år. 

Informasjonskapslene er utformet for å utløpe 
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senest den tiden som er nødvendig for å oppfylle 

formålet de ble opprettet for. 

Vi bruker vedvarende informasjonskapsler for å gi 

deg en bedre brukeropplevelse på nettstedene våre. 

Dette inkluderer registrering av din aksept av våre 

retningslinjer for informasjonskapsler og 

registrering av dine samtykkevalg i banneret for 

informasjonskapsler, som først vises når du åpner 

nettstedene. 

Øktbaserte informasjonskapsler Øktinformasjonskapsler slettes så snart du lukker 

nettleseren.  

Vi bruker øktinformasjonskapsler for å samle inn 

og lagre midlertidige data mens du besøker et 

nettsted. 

FORMÅL Strengt nødvendige 

informasjonskapsler  
Disse informasjonskapslene blir vanligvis bare 

plassert som svar på handlinger som er utført av 

deg, slik som en forespørsel om tjenester, at du 

angir dine personvernpreferanser eller at du 

logger inn eller fyller ut skjemaer. De bidrar til å 

autentisere brukere og hindre bedragersk bruk 

av brukerkontoer. Uten disse 

informasjonskapslene kan vi ikke levere 

tjenestene du ber om. 

Disse informasjonskapslene er nødvendige 

for at nettstedet skal fungere og kan ikke 

avvises på våre nettsteder. Du kan stille inn 

nettleseren til å blokkere eller varsle deg om 

disse informasjonskapslene, men da vil noen 

deler av nettstedet ikke fungere. Disse 

informasjonskapslene lagrer ikke personlig 

identifiserbar informasjon. 
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Informasjonskapsler for preferanser 

og funksjonalitet 
Disse informasjonskapslene lar oss gi deg 

forbedret funksjonalitet og personlig tilpasning 

ved å la et nettsted huske valg du har gjort 

tidligere, slik som hvilket språk du foretrekker 

eller ditt brukernavn og passord, slik at du 

automatisk kan logge inn. Disse 

informasjonskapslene kan være første- eller 

tredjeparts informasjonskapsler.  

Hvis du avslår disse informasjonskapslene, vil 

kanskje ikke alle tjenestene fungere som de skal. 

Informasjonskapsler for statistikk 

og ytelse 
Disse informasjonskapslene lar oss telle antall 

besøk og trafikkilder, slik at vi kan måle og 

forbedre ytelsen til nettstedet vårt. De hjelper 

oss med å forstå hvilke sider som er mest og 

minst populære og lære hvordan besøkende 

beveger seg rundt på nettstedet. Formålet deres 

er å forbedre nettstedets funksjoner og øke 

ytelsen. Slike informasjonskapsler leveres 

vanligvis av første- og/eller tredjeparts 

analyseplattformer.  

Hvis du avviser disse informasjonskapslene, kan 

vi ikke vurdere oppdateringer basert på hvordan 

du opplevde nettstedet og navigerte gjennom det 

og brukte koblinger der. Du kan ikke 

identifiseres med denne informasjonen fordi 

den blir samlet og summert opp, og dermed 

anonymisert. 

Markedsføringsinformasjonskapsler Disse informasjonskapslene sporer din 

nettaktivitet på et nettsted eller på flere 

nettsteder for å hjelpe annonsører med å levere 

mer relevant annonsering, eller for å begrense 

hvor mange ganger du ser en annonse. Disse 

informasjonskapslene kan dele denne 

informasjonen med andre interne eller eksterne 

organisasjoner eller annonsører. Dette er 

vedvarende informasjonskapsler og kan være 

enten første- eller tredjeparts 

informasjonskapsler.  
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Hvordan utøver jeg mine rettigheter angående bruken av informasjonskapsler? 

Du har flere alternativer for å angi dine samtykkepreferanser for informasjonskapsler. 

 

Du kan hindre at informasjonskapsler lastes ned på enheten din ved å velge riktige innstillinger i 

nettleseren. De fleste nettlesere vil fortelle deg hvordan du slutter å godta nye 

informasjonskapsler, hvordan du kan varsles når du mottar en ny informasjonskapsel og hvordan 

du deaktiverer eksisterende informasjonskapsler. Du kan finne ut hvordan du gjør dette for din 

bestemte nettleser ved å klikke på «hjelp» i nettlesermenyen, eller ved å gå til 

www.allaboutcookies.org. Du bør imidlertid merke deg at uten informasjonskapsler vil du 

kanskje ikke kunne få tilgang til eller dra full nytte av alle funksjonene på nettstedet.  

 

De fleste nettlesere lar brukere benytte seg av en «privat modus», der informasjonskapsler slettes 

etter et nettstedbesøk. Les hjelp-avsnittet i nettleseren for å lære mer om hvordan du aktiverer 

denne «privatmodusen». Du kan fortsatt bruke nettstedet hvis nettleseren din er i «privat 

modus», men brukeropplevelsen vil kanskje ikke være optimal, og enkelte hjelpeprogrammer vil 

kanskje ikke fungere. 

 

Hvis du vil fjerne tidligere lagrede informasjonskapsler, kan du slette informasjonskapslene manuelt 

når som helst. Dette hindrer imidlertid ikke nettstedene fra å legge ytterligere informasjonskapsler inn 

Hvis du avslår disse informasjonskapslene, vil 

du oppleve mindre personlig tilpasset og mer 

tilfeldig reklame. 

 

Informasjonskapsler for sosiale 

medier 
Disse informasjonskapslene plasseres av en 

rekke sosiale medietjenester som vi har lagt til 

på nettstedet for å gjøre det mulig for deg å dele 

innholdet vårt med venner og nettverk. De kan 

spore nettleseren din på tvers av andre nettsteder 

og bygge opp en profil over interessene dine. 

Slike informasjonskapsler kan være første- eller 

tredjeparts informasjonskapsler. 

 Hvis du avslår disse informasjonskapslene, vil 

vi være mindre i stand til å tilpasse våre 

produkter og annonser for deg, og du vil kanskje 

ikke kunne dra nytte av delingsmuligheter på 

sosiale medier. 

http://www.allaboutcookies.org/
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på enheten din frem til du justerer nettleserinnstillingene som beskrevet over. Gå til hjelpesidene i 

nettleseren din for mer informasjon. 

Du kan tilpasse dine preferanser for informasjonskapsler (unntatt strengt nødvendige 

informasjonskapsler, som kreves for nettstedets ytelse) på våre nettsteder ved å klikke på banneret 

«informasjonskapselinnstillinger» som vises på nettstedet når det åpnes. Du kan alltid få tilgang til 

dine preferanser for informasjonskapsler ved å bla til bunnen av alle våre nettsteder og klikke på 

koblingen Ikke selg / Ikke del mine data.  

 

 


