
Samtykke 

 

Ved å bruke dette nettstedet https://shop.ringnes.no/ (nettstedet), samtykker du til bruk av cookies i samsvar med denne 

policyen for cookies. Du vil ha sett en pop up for denne effekten på ditt første besøk på nettstedet. Selv om det vanligvis 

ikke vil vises ved påfølgende besøk, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ved å følge instruksjonene nedenfor. 

 

Deaktiver cookies 

 

Hvis du ikke samtykker til vår bruk av cookies på nettstedet, kan du deaktivere dem ved å følge instruksjonene for 

nettleseren din som er beskrevet her. Vær oppmerksom på at noe av bruken av nettstedet og tjenestene som tilbys på 

nettstedet ikke vil fungere så bra hvis cookies er deaktivert. 

 

Hvis organisasjonen som innstiller cookies gir et automatisk deaktiveringsverktøy med hensyn til cookies, viser vi nedenfor 

navnet på den organisasjonen, kategorien cookies den setter sammen med en kobling til det automatiske 

deaktiveringsverktøyet. I alle andre tilfeller lister vi opp navnene på selve cookies og kilden deres på datoen for denne 

cookie-policyen, slik at du enkelt kan identifisere og deaktivere dem hvis du vil gjennom nettleserkontrollene. 

 

Noen nettlesere gjør det mulig for deg å signalisere at du ikke vil at nettleseraktiviteten din skal spores. Deaktivering av 

sporing kan forstyrre noen bruker av nettstedet og tjenestene som tilbys på nettstedet. 

 

Etter det første besøket ditt på nettstedet, kan vi endre cookies vi bruker. Denne policyen for cookies lar deg alltid vite 

hvem som plasserer cookies og til hvilket formål, og gir deg mulighet til å deaktivere dem, så du bør sjekke det fra tid til 

annen. 

 

Hva er cookies? 

 

Cookies er tekstfiler som inneholder små mengder informasjon som lastes ned til enheten din når du besøker et nettsted. 

Cookies blir deretter sendt tilbake til det opprinnelige webdomenet på dine påfølgende besøk til det domenet. De fleste 

websider inneholder elementer fra flere webdomener, så når du besøker nettstedet, kan nettleseren din motta cookies fra 

flere kilder. 

 

Cookies er nyttige fordi de tillater et nettsted å gjenkjenne en brukers enhet. Cookies lar deg navigere mellom sider 

effektivt, huske preferanser og generelt forbedre brukeropplevelsen. De kan også brukes til å skreddersy reklame etter dine 

interesser gjennom å spore surfing på nettsteder. 

 

Session-cookies slettes automatisk når du lukker nettleseren din, og vedvarende cookies forblir på enheten din etter at 

nettleseren er lukket (for eksempel for å huske brukerpreferansene dine når du kommer tilbake til et nettsted). 

 

Hvilke typer cookies benytter Ringnes? 

 

Under har vi ramset opp hvilke type cookies, som Ringnes, dets tillknyttede selskaper og deres leverandører bruker. 

 

Strengt nødvendige cookies 

 

Disse cookies er viktige for at du skal kunne bevege deg rundt på nettstedet og bruke dets funksjoner. Uten disse cookies 

kan ikke tjenester du har bedt om (for eksempel navigere mellom sider, bruke en handlekurv eller e-faktureringstjenester). 

 

Nettstedet bruker for tiden følgende strengt nødvendige cookies: 



 

 

 

Performance Cookies 

Vi bruker analytiske cookies for å analysere hvordan de besøkende bruker nettstedet og for å overvåke nettstedets ytelse. 

Dette lar oss gi en opplevelse av høy kvalitet ved å tilpasse tilbudet vårt, og raskt identifisere og løse eventuelle problemer 

som oppstår. For eksempel kan vi bruke ytelseskaker for å holde oversikt over hvilke sider som er mest populære, hvilken 

metode for kobling mellom sider er mest effektiv, og for å finne ut hvorfor noen sider mottar feilmeldinger. Vi kan også 

bruke disse cookies for å fremheve artikler eller nettstedstjenester som vi tror vil være av interesse for deg basert på din 

bruk av nettstedet. Informasjonen samlet inn av disse cookiene er ikke knyttet til din personlige informasjon av oss eller av 

våre entreprenører. 

  

Nettstedet bruker for tiden følgende analytiske informasjonskapsler fra Google Analytics og Sitecore Analytics: 

Cookie navn Kilde Formål Varigh
et 

Ytterlige informasjon 

SC_ANALYTICS_GLOBAL_C
OOKIE 

Sitecor
e 

Dette tilfeldig valgte 
nummeret hjelper 
oss med å sende 
personlig innhold til 
deg. I tillegg hjelper 
denne cookien oss 
med å generere 

1 år  

Cookie navn Kilde Formål Varighet Ytterlige 
informasjon 

.ASPXAUTH Carlsberg ASPXAUTH-cookie brukes til å 
bestemme om en bruker er 
autorisert. Cookien inneholder ikke 
personlig identifiserbar informasjon. 
Cookien brukes til å garantere 
funksjonaliteten til nettstedet og 
forsvinner 30 minutter etter at 
nettleseren er lukket 

  

ASP.NET_SessionId Carlsberg Cookie som inneholder dataene fra 
brukerens økt og som bare brukes av 
serveren for å garantere kontinuitet. 
Cookien inneholder ikke personlig 
identifiserbar informasjon. Cookien 
brukes til å garantere funksjonaliteten 
til nettstedet og forsvinner 30 
minutter etter at nettleseren er 
lukket. 

  

_RequestVerificationToken Carlsberg Cookie som er utviklet for å beskytte 
nettstedet vårt mot ondsinnede 
angrep. Cookien inneholder ikke 
personlig identifiserbar informasjon. 
Cookien brukes til å garantere 
funksjonaliteten til nettstedet og 
forsvinner 30 minutter etter at 
nettleseren er lukket. 

  

age-approved Carlsberg Inneholder informasjon om 
aldersgrindens svar. Dette sørger for 
at bare aldersgodkjente besøkende 
ser nettstedet. Hvis denne cookien 
ikke eksisterer, vil de bli omdirigert til 
aldersgrind-siden. 

  

Cookie-policy Carlsberg Inneholder informasjon om avvisning 
av retningslinjene for cookies på 
toppen av nettstedet. Dette sørger for 
at vi ikke fortsetter å vise det til 
brukere som allerede har avvist det. 

  



rapporter om 
hvordan brukere 
bruker nettstedet 
vårt i 
innholdsstyringssyste
met. 

SC_ANALYTICS_SESSION_C
OOKIE 

Sitecor
e 

Dette tilfeldig valgte 
nummeret hjelper 
oss med å sende 
personlig innhold til 
deg. I tillegg hjelper 
det oss å generere 
rapporter om 
hvordan besøkende 
bruker nettstedet 
vårt i 
innholdsstyringssyste
met vårt. 

Til 
øktens 
slutt 

 

-utma Google 
Analyti
cs 

Disse cookies brukes 
til å samle 
informasjon om 
hvordan besøkende 
bruker nettstedet. Vi 
bruker informasjonen 
til å utarbeide 
rapporter og for å 
hjelpe oss med å 
forbedre nettstedet. 
Cookiene samler 
informasjon i en 
anonym form, 
inkludert antall 
besøkende på 
nettstedet, der 
besøkende har 
kommet til 
nettstedet fra og 
sidene de har besøkt. 

 Klikk her for Googles personvernregler med 
hensyn til Google Analytics 
http://www.google.com/analytics/learn/pri
vacy.html  
 
Du kan velge bort sporing av Google 
Analytics ved å gå til 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=no-GB.  
 
Vedvarende informasjonskapsler. 

-utmb 

-utmc 

-utmz 

 

Cookies på nettstedets funksjonalitet 

Vi benytter oss av cookies for å gi deg en viss funksjonalitet - for eksempel for å huske valg du gjør 

(for eksempel brukernavnet ditt, språket eller regionen du befinner deg i), eller for å gjenkjenne 

plattformen du besøker nettstedet fra, og til gi forbedrede og mer personlige funksjoner. Disse 

cookiene brukes ikke til å spore surfingen din på andre nettsteder. 

  

Nettstedet bruker følgende funksjonelle informasjonskapsler: 

Cookie navn Kilde Formål Varighet Ytterlige 
informasjon 

{sitename}#lang Sitecore Cookie for å lagre ønsket 
språk. 

Til økens 
slutt 

 

ShowDeliveryInfoPopUp Carlsberg Inneholder popup-
oppsigelsesinformasjon 
med leveringsinformasjon 
som vises til nye brukere. 
Dette sikrer at vi ikke viser 
det til brukere som allerede 
har sett og avvist det. 

1 år  

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no-GB
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no-GB


showedCutOffPopup Carlsberg Inneholder informasjon om 
avskjæret popup-varsel som 
vises når en avsparingstid er 
nådd (mindre enn 1 time 
før fristen). Dette sikrer at 
vi ikke viser det til brukere 
som allerede har sett og 
avvist det. 

Cut off 
time 

 

DismissedConsumedPromotions Carlsberg Inneholder informasjon om 
popup-kampanjetilbud som 
brukeren allerede har sett 
og valgt å ignorere. Dette 
sikrer at vi ikke vil vise det 
til kunden igjen, selv om 
han er kvalifisert til å motta 
kampanjen. (han vil fortsatt 
kunne dra full nytte av 
handlekurven-kampanjen) 

Til økens 
slutt 

 

productListView Carlsberg Inneholder informasjon om 
modus brukeren velger å se 
listene i. Dette sørger for at 
brukeren fortsetter å se 
listen i samme modus på 
hele nettstedet. 

1 år  

 

HTML epost web beacons 

 

E-postene våre kan inneholde en enkelt, kampanje-unik “web beacon pixel” for å fortelle oss om e-postene våre er åpnet og 

bekrefte noen klikk til koblinger i e-posten. Vi kan bruke denne informasjonen til formål, inkludert å bestemme hvilke av e-

postene våre som er mer interessante for deg og for å spørre om brukere som ikke åpner e-postene våre ønsker å fortsette 

å motta dem. Pikselen blir slettet når du sletter e-posten. Hvis du ikke ønsker at pikslen skal lastes ned til enheten din, bør 

du velge å motta e-post fra oss i ren tekst i stedet for HTML. Noen av sidene på nettstedet kan også inneholde nettfyr og 

tillater oss å telle besøkende som har sett sidene våre. De tillater oss å utvikle statistisk informasjon om aktiviteter og 

funksjoner som interesserer kundene våre mest for å tilby mer personlig innhold. Generelt brukes de ikke til å få tilgang til 

personlig identifiserbar informasjon uten ditt samtykke. 

 

Pixel-tagger kan deles med tredjeparter som direkte støtter vår salgsfremmende aktiviteter og utvikling av nettsteder. For 

eksempel for å måle effektiviteten til annonsene våre, kan tredjeparter, inkludert Facebook, bruke informasjonskapsler, 

nettfyr og annen lagringsteknologi for å samle inn eller motta informasjon fra nettstedet og andre steder på internett, og 

bruke denne informasjonen til å gi målingstjenester til og målretting av annonser på sine egne plattformer. Du kan finne ut 

hvordan du velger bort innsamling og bruk av informasjon for annonsemålretting av tredjeparter her (lenker til 

http://www.aboutads.info/choices og http://www.youronlinechoices.eu/). 

 

Bruk av IP-adresser og nettlogger 

  

Vi kan også bruke din IP-adresse og nettlesertype for å diagnostisere problemer med serveren vår, for å administrere 

nettstedet og for å forbedre tjenesten vi tilbyr deg. En IP-adresse er en numerisk kode som identifiserer datamaskinen din 

på internett. IP-adressen din kan også brukes til å samle bred demografisk informasjon. 

Vi kan utføre IP-oppslag for å bestemme hvilket domene du kommer fra (f.eks. Google.com) for å måle brukernes 

demografi mer nøyaktig. 

 

Cookies-policyen dekker ikke tredjeparts nettsteder 

Vær oppmerksom på at disse retningslinjene for cookies ikke gjelder og vi er ikke ansvarlige for personvernpraksisene til 

tredjeparts nettsteder som kan være lenket til nettstedet. 

  

http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.eu/


Endringer i retningslinjene for cookies  

Vi kan oppdatere denne policyen for cookies, og vi vil oppfordre deg til å gjennomgå policyen fra tid til annen for å holde 

deg oppdatert om hvordan vi bruker informasjonskapsler. Disse retningslinjene for informasjonskapsler ble sist oppdatert i 

mai 2018. 


