INFORMASJONSKAPSELSOVERSIKT
COOKIE TABLE
LA ROCHE-POSAY / L’OREAL NORGE AS
INFORMASJONSKAPSELSOVERSIKT

HVA ER INFORMASJONSKAPSLER?
Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet (datamaskin, nettbrett eller
mobiltelefon) når du er på Internettet, inkludert nettstedene til L’Oréal Gruppen. For mer
informasjon kan du se mer på følgende lenke: http://www.aboutcookies.org.

DEAKTIVERING AV INFORMASJONSKAPSLER
Du kan endre nettleserinnstillingene for å aktivere eller deaktivere informasjonskapsler. Bruk
hjelpefunksjonen i din nettleser for mer informasjon.
Mange informasjonskapsler brukes til å forbedre bruk eller funksjonalitet på nettsteder/i apper. Derfor
kan deaktivering av informasjonskapsler også forhindre bruk av visse dele eller funksjoner på våre
nettsteder/apper som nevnt i Informasjonskapselsoversikten nedenfor.
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Funksjonelle informasjonskapsler

Helt nødvendige informasjonskapsler

TYPE
INFORMASJONSKAPSEL

Helt
nødvendige
informasjons
kapsler

FORMÅLET

NAVN PÅ
INFORMASJONSKA
PSEL

Nødvendig for
nettstedets
funksjonalitet. Disse
brukes vanligvis til å
gjennomføre en
handling utført av
deg som f.eks. å
endre dine
personverninnstilling
er, til innlogging eller
utfylling av skjemaer.

OptanonConsent,
OptanonAlertBoxCl
osed,
CSRF
_ga
ASP.NET_SessionId
CookiesAccepted_N
O_51
VM
_dc_gtm_UA12791073-24
_gid
_dc_gtm_UA74428248-1
__cfduid
_gcl_au
lrp-portal.com
cookielaw.org

Funksjonelle Leverer bedre
informasjons funksjonalitet og
kapsler
personliggjøring.

HVA SKJER HVIS DE
IKKE AKTIVERES?

Disse
informasjonskapslen
e kan ikke
deaktiveres.

Enkelte eller alle av
disse tjenestene vil
kanskje ikke fungere
slik de skal.

Disse kan enten
legges inn av oss
eller tredjeparter
som tilbyr tjenester
til vårt nettsted
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Øktinformasj Øktinformasjonskaps
onskapsler ler gjør at nettstedet
du besøker kan
spore dine
handlinger fra
nettside til nettside
slik at du ikke blir
spurt om samme
informasjon du
allerede har gitt til
nettstedet.

AMP_TOKEN

Hver gang du åpner
en ny nettside, vil
serveren der siden
lagres behandle deg
som en helt ny
besøkende.

_fpb
facebook.com
m.youtube.com

Du kan kanskje ikke
bruke eller se disse
delingsverktøyene,
og følge/like våre
nettsider med disse
verktøyene for
sosiale medier.

Disse slettes
automatisk når du
lukker nettleseren.

Informasjons 
kapsler på
sosiale
medier

For å dele
innhold med
dine venner og
nettverk via en
rekke sosiale
medier vi har
lagt til på
nettstedet.
 For å følge/like
våre nettsteder
ved å bruke
verktøyene på
sosiale medier.
Disse kan følge
nettleseren din på
andre nettsteder og
bygge opp en profil
over dine interesser.
Dette kan påvirke
innholdet og
meldingene du ser
på andre nettsteder
du besøker.

Nedenfor finner du
lenkene til
politikkene for flere
sosiale nettverk:
Facebook https://w
ww.facebook.com/
about/privacy/
https://www.faceb
ook.com/help/cooki
es
Google
+ http://www.googl
e.com/intl/fr/polici
es/privacy/
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Målrettings- og markedsføringsinformasjonskapsler

COOKIE TABLE
Markedsføri
ngs
informasjons
kapsler

Disse samler inn data
for å vise deg
målrettede
annonser, og de
begrenser også
antall meldinger du
blir vist. Disse
informasjonskapslen
e lar oss også måle
resultatene fra våre
reklamekampanjer,
for eksempel
nettstedene du
besøkte før oss.

Målrettingsi
nformasjons
kapsler

Disse lar våre
samarbeidspartnere
bygge en profil med
dine interesser, og
vise deg relevante
annonser på andre
nettsteder.

• Du vil ikke bli vist
markedsføringsmeldi
nger fra oss. Du kan
kanskje ikke benytte
deg av våre tilbud
rettet mot
medlemmer.
•Eller
markedsføringen vil
ikke være målrettet.
Du vil derfor få et
tilbud som er mindre
attraktivt for deg.

google.com
doubleclick.net
youtube.com: SID,
HSID, demographics
, VISITOR_INFO1_LI
VE, PREF, APISID, SS
ID, LOGIN_INFO, YS
C, SAPISID

Du vil fortsatt motta
reklame på våre
partnernettsteder,
men disse vil ikke
være målrettede.

Analytiske og ytelsesbaserte
informasjonskapsler

De identifiserer din
nettleser og enheten
du bruker på
Internett.

Analytiske
Brukes til å telle
informasjons antall besøk og
kapsler
trafikk på vårt
nettsted slik at vi kan
måle og forbedre
ytelsen på vårt
nettsted. Vi bruker
tjeneste fra Google
Analytics til dette
formålet.

Vi kan ikke overvåke
og måle ytelse på
vårt nettsted, noe
som kan føre til
brukeropplevelse av
lavere kvalitet.
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Ytelsesbaser
te
informasjons
kapsler

Å telle antall besøk
og trafikk på vårt
nettsted for å måle
og forbedre ytelsen
på nettstedet. For å
vite hvilke sider som
er mest og minst
populære, og se
hvordan besøkende
beveger seg rundt på
vårt nettsted.

Vi vil ikke vite når du
har besøkt vårt
nettsted, og heller
ikke ha muligheten til
å overvåke
nettstedets ytelse,
noe som kan føre til
brukeropplevelse av
lavere kvalitet.
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