
Informasjon om informasjonskapsler på 
hallingkraft.no 

Informasjonskapsler eller "cookies" - er en teknologi som brukes av de aller 
fleste nettsider i dag. En informasjonskapsel er en liten fil som legges i din 
nettlesers internminne når du besøker en nettside. Dersom du ikke ønsker 
at nettleseren din skal utlevere informasjon om ditt besøk på hallingkraft.no 
kan du endre innstillingene i din nettleser. Du vil fortsatt kunne bruke 
nettstedet, men vær oppmerksom på at nettstedet vil ha begrenset eller 
manglende funksjonalitet (noe som også gjelder en rekke andre nettsteder). 

Hvorfor benytter hallingkraft.no informasjonskapsler? 

Hallingkraft benytter eller kan potensielt benytte informasjonskapsler til ulike 
formål. 

Forbedringsarbeid: 
Vi benytter dataene som samles via informasjonskapsler til å forstå våre 
brukeres adferd på nettstedet. Dataene brukes vanligvis i statistikk og 
analyse, i en aggregert form, slik at vi enklere kan forbedre 
brukeropplevelsen. 

Personlig tilpasning og enklere innlogging av nettsiden: 
For at vi skal kunne gi deg relevante tjenester og informasjon, så kan vi 
bruke informasjon om din adferd på nettstedet for å kunne tilpasse innhold. 
Der du som bruker identifiserer deg som person/bedrift i form av f.eks en 
bestilling, vil opplysninger som logges via informasjonskapsler kunne 
kombineres med øvrig informasjon fra ditt kundeforhold for å kunne gi deg 
personlig tilpasning av innhold. Informasjonskapsler benyttes også til å 
forenkle innlogging. 

Markedsføring: 
Dersom du har besøkt våre nettsider og sett våre tilbud vil vi med denne 
type cookies kunne rette mer interessant reklame til deg på andre nettsider. 
Her bruker vi langtidsbaserte cookies. 

Når du besøker hallingkraft.no registreres følgende informasjon om deg 
som bruker: 



• Informasjon om ditt besøk på hallingkraft.no, som hvilke sider du besøker, 

hvor lenge besøket varer, hvilke avtaler/tjenester du bestiller, hva du søker 

på 

• Din posisjon ved bruk av IP-adresse 

• Teknisk informasjon om din nettleser og operativsystem 

Hallingkraft.no benytter analyseverktøyet Google Analytics. 
Informasjon tilknyttet Google Analytics lagres på Googles servere (Googles 
retningslinjer for personvern).  

Ønsker du flere detaljer om informasjonskapsler dette nettstedet bruker, og 
hva de benyttes til, finner du en liste med detaljert informasjon her. 

Hvem bruker opplysningene? 

Opplysningene som samles inn via informasjonskapsler på hallingkraft.no 
benyttes kun internt og vil ikke videreføres til noen 3. part utover det som er 
spesifisert ovenfor. 

Du bestemmer selv. Hvordan administrere informasjonskapsler? 

De fleste nettlesere er innstilt til å akseptere informasjonskapsler 
automatisk, men du kan selv endre innstillingene for dette i din nettleser. 
Vær oppmerksom på at det vil medføre at mange nettsider ikke vil fungere 
optimalt om du ikke aksepterer informasjonskapsler. 

Informasjon om hvordan du endrer innstillinger: 
Internet Explorer 
Chrome 
Firefox 

Du kan selv slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren din. De vil 
opprettes igjen neste gang besøker vårt nettstedet om du ikke har endret 
innstillingene. 

 

http://www.google.com/intl/no/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/no/policies/privacy/
https://www.hafslundstrom.no/strom/privat/kundeservice/12843
http://support.microsoft.com/kb/278835/no
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no
https://support.mozilla.org/no/kb/slett-informasjonskapsler-fjerne-informasjon-netts

