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Informasjonskapsler (Cookies) og personvern
Kamperhaug Boligutvikling AS, ved daglig leder er behandlingsansvarlig for innhenting og
behandling av personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold av kamperhaug.no.
Formålet med innsamlingen av personopplysninger via nettsiden er å loggføre bruken av
kamperhaug.no for å utvikle og forbedre tjenesten. Til dette bruker nettsiden
informasjonskapsler, dvs. såkalte "cookies". Cookies er små tekstfiler som blir lagret på din
datamaskin, mobiltelefon, nettbrett eller tilsvarende. Informasjonskapslene inneholder data
som blir samlet inn for statistikk om bruk av kamperhaug.no.
Når du bruker vår nettside blir det det samlet inn følgende opplysninger om deg:
● Din IP-adresse, nettleser og operativsystem
● Din lokasjon
● Tidspunkt for besøk
● Hvilke sider på kamperhaug.no den registrerte IP-adressen besøker og varigheten på
de ulike besøkene
● Eventuelt hvilken lenke som henviste deg til kamperhaug.no
● Hva det ble klikket på i løpet av besøket ditt på nettsiden og eventuelle filer du lastet
ned
● Opplysninger om deg når du registrerer personopplysninger på nettsiden, slik som
navn, telefonnummer, e-post og arbeidssted.
Vi anvender ulike typer lokal lagring gjennom bruk av cookies, som enten slettes fortløpende
(sesjons-cookies) eller som lagres permanent i din nettleser inntil et nærmere fastsatt
tidspunkt (permanente cookies). Dersom dine innstillinger i din nettleser er satt til å akseptere
cookies, samtykker du til at Kamperhaug bruker cookies når du besøker våre nettsider. Du
finner mer informasjon om hvordan du kan kontrollere bruk av cookies i din nettleser
nedenfor her.
KAMPERHAUG.NO BRUKER FØLGENDE COOKIES:

Registrering
Cookie
kamperhaug.sid

Beskrivelse
Brukes for identifikasjon av besøkende

Lagringstid
Opp til seks måneder

Drift av og funksjonalitet knyttet til nettsiden
Cookie
Google Analytics | Utma
Google Analytics | Utmb
Google Analytics | Utmc

Beskrivelse
Brukes for identifikasjon av unike
besøkende
Brukes for å opprettholde og fortsette en
brukers sesjon
Brukes for å avgjøre om en ny
brukersesjon skal opprettes eller ikke

Lagringstid
Opptil to år
For den enkelte
brukersesjon
Opptil seks måneder
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Google Analytics | Utmz

Brukes for lagring av referanse benyttet
for å nå nettsiden

Opptil seks måneder

Hvordan kan du administrere informasjonskapsler i nettleseren din?
Standardinnstillingen er at de fleste nettlesere aksepteres cookies automatisk. Du kan selv
endre og tilpasse innstillingene slik at du kun tillater de cookiene som du selv ønsker at skal
være lagret i nettleseren din. Vær likevel oppmerksom på at nettleseren må akseptere
enkelte cookies for at kamperhaug.no skal fungere.
I innstillingene til nettleseren din vil du vanligvis også kunne velge hvilke nettsider du tillater
cookies fra. Du kan også be om å bli varslet hver gang en ny cookie blir lagret i nettleseren
din.
Slik går du frem for å slette cookies i de ulike nettlesere
De følgende lenkene vil gi deg informasjon om hvordan du kan endre innstillingene i din
nettleser for å ha kontroll på hvilke cookies den lagrer.
Cookie innstillinger i Internet Explorer
Cookie innstillinger in Firefox
Cookie innstillinger i Google Chrome
Cookie innstillinger i Safari web og iOS.

