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Cookie Lagringstid Formål

test_cookie 1 dag Kontrollere om en brukers nettleser støtter cookies.

4.2 Analysecookies
Analysecookies hjelper oss å forstå hvordan besøkere interagerer med Nettstedet, gjennom å samle inn og 
rapportere anonymisert informasjon. Dette kan være informasjon om hvordan Nettstedet presterer, antall 
besøkende og hvilke sider som er mer eller mindre populære blant de besøkende. Du kan takke nei til analysec-
ookies. I så fall ser vi ikke når du har besøkt Nettstedet og får ikke del i noen statistikk.

1. Bruk av informasjonskapsler (cookies)
På Sambla AS:s, org.nr 917 454 000, nettsted www.sambla.no (”Nettstedet”), benytter vi informasjonskapsler  
for å gjøre det enklere å bruke våre tjenester og for å gjøre Nettstedet mer brukervennlig. Denne cookie-erklæringen 
forklarer hvordan vi bruker informasjonskapsler, og de valg du kan gjøre med hensyn til informasjonskapsler. 

En informasjonskapsel kan i enkelte tilfeller utgjøre en personopplysning. Samblas personvernerklæring 
beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger og dine rettigheter i forbindelse med vår behandling 
av personopplysninger.

2. Hva er informasjonskapsler?
Når du besøker Nettstedet, lagres en liten tekstfil på din pc eller din mobile enhet (din ”Enhet”). Den lagrede 
tekstfilen kalles informasjonskapsel eller cookie.

Følgende informasjonskapsler benyttes når du besøker Nettstedet vårt:

• Midlertidige informasjonskapsler (session cookies) — Informasjonskapsler som lagres midlertidig og 
forsvinner når du lukker nettleseren. 

• Permanente informasjonskapsler — Informasjonskapsler som lagres som en fil på din Enhet i en viss peri-
ode, dog ikke lenger enn 12 måneder. 

• Førsteparts informasjonskapsler — Informasjonskapsler som plasseres på din Enhet av oss når du 
besøker vårt nettsted. 

• Tredjeparts informasjonskapsler — Informasjonskapsler som plasseres på din Enhet av en tredjepart for å 
samle inn statistikk og for å kunne følge hvordan de besøkende navigerer på nettsteder.

3. Hvordan benytter vi informasjonskapsler
Vi benytter informasjonskapsler for at du skal kunne bruke Nettstedet på den måten det er tiltenkt, og for å gi 
deg som besøker oss, en bedre opplevelse. Enkelte informasjonskapsler brukes for at Nettstedet skal kunne 
fungere. Vi benytter også analysecookies og markedsførings- og annonsecookies for å kunne levere tilpasset 
markedsføring til deg på andre nettsteder og sosiale medier.

4. Vi benytter følgende informasjonskapsler
4.1 Nødvendige informasjonskapsler
Dette er informasjonskapsler som benyttes for å sikre funksjonalitet på Nettstedet, og som er nødvendige for at 
Nettstedet teknisk og visuelt skal fungere slik det er tenkt.



4.3 Markedsføringscookies
Markedsføringscookies benyttes for å analysere og spore de besøkendes atferd slik at vi kan tilby annonser 
som er relevante og tilpasset brukeren.

Markedsføringscookies kan også benyttes for såkalt “retargeting”. Det innebærer at informasjonskapsler identi-
fiserer deg på Nettstedet for senere, når du besøker et annet nettsted, å kunne vise deg markedsføring fra oss. 
Dette skjer f.eks. på Facebook via “Facebook Pixel”. Vi kan også aktivt velge å ikke vise deg noen markedsføring 
og i stedet vise markedsføring for personer som ikke har besøkt vårt Nettsted.

De opplysninger som kan samles inn, er f.eks. opplysninger om hvilke tjenester eller funksjoner du har vist 
interesse for, hvor lenge du har oppholdt deg på siden, og om du har besøkt oss tidligere. Du kan takke nei til 
denne typen informasjonskapsler. I så fall kan vi ikke spore din bruk av Nettstedet slik at vi kan gi deg tilpasset 
markedsføring.

Cookie Lagringstid Formål

_fbp 3 måneder Benyttes for å analysere effektiviteten av annon-
sering, for å skape tilpassede målgrupper og opti-
malisere annonseringen. Facebooks informasjon-
skapsler benyttes også for å måle konverteringer. 
Du kan velge å ikke ta imot tilpasset markeds-
føring gjennom å endre annonseinnstillingene når 
du er innlogget på din Facebook-konto.

Adform 0, 24 timer 
cid, 2 måneder 
uid, 2 måneder

Benyttes for å måle effekten av annonseringen 
og for å identifisere de besøkendes interesse for 
produkter for derved å kunne vise mer relevante 
annonser for spesifikke målgrupper.
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Google Analytics _ga, 2 år
 _ga2, 2 år
 _gat, 1 minutt 
_gid, 24 timer 
_gid, 24 timer
_utma, 2 år 
_utmz, 6 måneder 
_utmb, 30 minutter
_utmx, 18 måneder
_utmxx, 18 måneder

Benyttes for å analysere de besøkendes atferd på 
nettstedet for å forbedre brukeropplevelsen og sikre 
nettstedets funksjonalitet.

dc_gtm_UA-# 1 dag Benyttes av Google Tag Manager for å laste scriptet 
som får Google Analytics til å fungere

_hjAbsoluteSessionInProgress 1 dag Oppgir en ID til de besøkende for bruk av Hotjar.

_hjFirstSeen 1 dag Lar Hotjar avgjøre om en besøkende er ny eller har 
besøkt hjemmesiden tidligere.

_hjid 365 dager Setter en unik ID for økten for Hotjar.

_hjIncludedInPageviewSample 1 dag Benyttes for å avgjøre om en brukers atferd på 
hjemmesiden er inkludert i Hotjar.

_hjIncludedInSessionSample 1 dag Lagrer data relatert til en brukers hjemmesideatferd 
for bruk av Hotjar.

_hjRecordingLastActivity Øktbasert Setter en unik ID for økten for Hotjar.

_hjTLDTest Øktbasert Registrerer data relatert til interaksjoner på  
hjemmesiden for bruken av Hotjar.



_gcl_au 3 måneder Benyttes av Google AdSense til å utføre eksperi-
menter i den hensikt å øke tjenestens effektivitet.

Microsoft Advertising _uetsid, 1 dag
_uetvid, 1 år
MUID, 1 år

Benyttes for å analysere effektiviteten av annon-
sering for å skape tilpassede målgrupper og opti-
malisere annonsene via Microsoft Advertising.

Yahho A3, 1 år
B, 1 år

Samler informasjon om brukernes atferd på ulike 
hjemmesider for å optimalisere effektiviteten av 
Yahoo-relatert annonsering.

ads/ga-audiences Øktbasert Benyttes for å skape målgrupper for remarketing 
via Google AdWords.

Criteo criteo_write_test, 1 dag
cto_bundle, 13 måneder
cto_tld_test, 1 dag
uid, 1 år

Benyttes for å analysere effektiviteten av an-
nonsering for å skape tilpassede målgrupper og 
optimalisere annonseringen via Criteo.

5. Samtykke till informasjonskapsler 
Du kan selv velge om du vil akseptere informasjonskapsler eller ikke. Når du går inn på Nettstedet for første 
gang, gis du mulighet til å velge hvilke informasjonskapsler du samtykker til i det banneret som presenteres for 
deg. Du kan når som helst endre innstillingene dine for håndtering av informasjonskapsler.

6. Om du vil unngå eller slette informasjonskapsler
Du kan blokkere informasjonskapsler gjennom dine nettstedinnstillinger, slik at lagring av informasjonskapsler 
automatisk nektes, eller slik at du blir informert hver gang et nettsted ber om å få lagre en informasjonskapsel. 
Du kan også fjerne informasjonskapsler som er lagret på din enhet. Instruksjoner for dette finner du vanligvis 
på hjelpsiden til din nettleser. 

Merk at blokkering eller fjerning av informasjonskapsler kan føre til at Nettstedet og våre tjenester ikke fungerer 
som de skal.
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