Informasjon om cookies (infomasjonskapsler)
Vi på Duroc Machine Tool bruker Informasjonskapsler og lignende teknologier (ofte kalt "cookies") på
nettstedet vårt og våre tjenester for å forsterke din erfaring med oss. Vi bruker informasjonskapsler
til å forenkle og tilpasse våre tjenester som logikk. Nedenfor forklarer vi hvordan vi bruker
informasjonskapsler og hva valgene du kan bruke våre informasjonskapsler.
Hva er cookies (informasjonskapsler)?
Informasjonskapsler er små tekstfiler med informasjon lagret i brukerens datamaskin eller annen
enhet som brukes for besøk til nettstedet vårt. Disse er sendt fra våre eller våre partneres
webservere og er lagret på enheten. Informasjonskapsler brukes til å gjøre nettside arbeider mer
effektivt, for eksempel ved å forenkle logikk, men også for å gi informasjon til eieren om hvordan den
brukes.
Duroc Machine Tools definisjon av forskjellige typer cookies ( infomasjonskapsler):
• Periode baserte informasjonskapsler, dvs. midlertidige informasjonskapsler som slettes når
du lukker webleseren eller programmet. Vi bruker disse nformasjonskapsler for å fastslå
hvilket språk du valgte som bruker
• Holdbare informasjonskapsler, dvs. informasjonskapsler som forblir på datamaskinen før du
fjerner dem eller de utløper. Hvor lenge en varig informasjonskapsel lagres avhenger av den
spesifikke informasjonskapselens levetid og leserinnstillingene. Permanente infokapsler er
brukt, blant annet for å forenkle påloggingen.
• Første parts-informasjonskapsler, er informasjonskapsler satt av oss på området du besøker.
• Tredjeparts informasjonskapsler, er informasjonskapsler tilhørende et webområde annet enn
det du besøker. Slike informasjonskapsler kan brukes av tredjeparter til å vise nettloggen, for
eksempel statistikk

Hvorfor bruker vi cookies ( informasjonskapsler)?
Vi bruker informasjonskapsler til flere formål. Informasjonskapslene brukes for å forbedre
tjenestene vi tilbyr deg. Noen av våre tjenester trenger informasjonskapsler til arbeid, mens andre
bare eksisterer for å gjøre våre tjenester bedre for deg. Vanligvis kategorisere vi våre
informasjonskapsler og deres bruk som følger:
•
•
•

•

Nødvendig cookies, dvs. informasjonskapsler som er nødvendige for våre grunnleggende
tjenester, som på feks innlogging . Våre tjenester vil ikke fungere uten disse
informasjonskapslene.
Analoge informasjonskapsler, som gir omfattende analytisk informasjon om din bruk av våre
tjenester. Våre tjenester ville ikke fungere godt uten disse informasjonskapslene.
Funksjons informasjonskapsler, som tillater oss å lagre innstillingene, som språkvalg, eller om
vi vil oppfylle din informasjon eller ikke. Uten disse typer informasjonskapsler, ville vi ikke
være i stand til å skreddersy våre tjenester etter dine ønsker. Disse informasjonskapslene er
viktige, da de er nødvendige for våre tjenester, og at din opplevelse av vår webside, skal
være så enkel som mulig.
Sikkerhet informasjonskapsler, som gjør våre tjenester og data trygt og sikkert ved å hjelpe
oss å oppdage svindel og beskytte din data. Siden dette er en viktig del av våre tjenester, er
disse informasjonskapslene nødvendig.

Tabell over individuelle cookies brukt på Duroc Machine Tools websider
Sender
Google

Name and domain name
Alle domener

Content
Analyse Cookies

Purpose
Analyserer
besøkere og hva de
gjør på websiden.
Ingen besøker kan
bli identifisert, bare
deres opptreden på
websiden

Saving time
Ikke mer
enn 30
minutter.
Om bruker
re-opplaster
en side før
dette, blir
cookie
slettet og
erstattet
med ny

Sharing
Dataene er
tilgjenglige med
Google

Type
Durable cookies

Hvordan kan du kontrollere vår bruk av cookies (infomasjonkapsler)?
Nettleseren eller enheten lar vanligvis deg endre innstillingene for bruk og omfanget av
informasjonskapsler. Gå til innstillingene for webleseren eller enhet, for å lære mer om hvordan du
justerer innstillingene for informasjonskapsler. For eksempel kan du velge å blokkere alle
informasjonskapsler, godta bare førsteparts informasjonskapsler eller slette informasjonskapsler når
du lukker nettleseren.
Vær oppmerksom på at noen av våre tjenester ikke vil fungere hvis du vil blokkere eller slette
informasjonskapsler.
Endringer i vår cookie (infomasjonskapsel) policy
Duroc maskin verktøy kan oppdatere denne policyen ved publisering endringer i området. Hvis vi
trenger godkjenning, vil vi be det spesielt neste gang du besøker webområdet.
Dato av siste endring er 2018-05-31.
Kontakt oss
Besøk http://www.durocmachinetool.no for mere informasjon om oss.

