POLICY FOR BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER
(COOKIES)
Hva er informasjonskapsler?
Når du besøker våre nettsider, lagres enkelte informasjonskapsler på din enhet (mobil, nettbrett, PC), slik at du oppnår
optimal brukeropplevelse. Informasjonskapsler er små tekstfiler som både kan effektivisere nedlastningstiden og bidra til å
analysere bruken av nettsider.
Slike informasjonskapsler vil ikke, under noen omstendighet, gi tilgang til andre filer på din enhet. Heller ikke kan uautoriserte
tredjeparter få tilgang til opplysningene lagret i selve informasjonskapselen. Vi knytter ikke informasjonskapsler til deg som
person. For oss er dette anonyme opplysninger, som ikke inneholder personopplysninger.

Analyseverktøy for webstatistikk
I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet jcdecaux.no. Vi bruker analyseverktøyet
Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker
informasjonskapsler. Som behandlingsansvarlig for jcdecaux.no er det vi som bestemmer hvilke opplysninger Google kan
innhente om bruken av nettstedet. Google er vår databehandler og bruker ikke opplysningene for egne formål.
Opplysningene lagres på Googles servere. Disse befinner seg i USA, hvor opplysningene er beskyttet gjennom EU-U.S. Privacy
Shield-rammeverket. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern som er nærmere
beskrevet her: https://policies.google.com/privacy.

Hvilke valg har du vedrørende informasjonskapsler?
Du samtykker til bruken av informasjonskapsler så lenge du ikke reserverer deg mot dette, noe du blant annet kan gjøre
gjennom innstillinger i din nettleser. Mer informasjon og anvisninger for å skru av informasjonskapsler i nettleseren din finner
du blant annet her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/. Om du reserverer deg mot bruk av
informasjonskapsler, kan du oppleve at våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Endringer i denne policy
Vi vil ved behov oppdatere denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon av denne personvernerklæringen på
vår nettside.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller kommentarer. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:
Postadresse: JCDecaux Norge AS, Postboks 4314 Nydalen, 0402 Oslo
E-post: personvern@jcdecaux.com
Telefon: 23 00 75 00
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