Cookie informasjon

Om cookies/informasjonskapsler
For at seay24.no skal fungere optimalt og alle sider vises på en korrekt måte krever det at din nettleser godkjenner
cookies/informasjonskapsler. Cookies/informasjonskapsler brukes for at nettstedet skal kjenne igjen en besøkende fra tidligere
besøk eller å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner eller tjenester på nettstedet, og til å generere statistikk for eieren av
nettstedet.
Hvis du ikke ønsker å motta cookies/informasjonskapsler på seat24.no eller andre nettsteder kan du endre innstillingene i
nettleseren. I enkelte nettlesere er det også mulig å endre innstillingene slik at du får en advarsel hver gang et nettsted prøver
å sende en cookie/informasjonskapsel til datamaskinen.
En cookie/informasjonskapsel er en liten tekstfil som nettstedet ønsker å lagre på datamaskinen. Ulike
cookies/informasjonskapsler har ulike formål. Cookies/informasjonskapsler kan bl.a. lagre brukerinnstillinger for et nettsted.
Cookies/informasjonskapsler kan også brukes til å lagre statistikk for et nettsted.
Ifølge lov om elektronisk kommunikasjon skal alle som besøker et nettsted med cookies/informasjonskapsler få informasjon om:
• At nettstedet inneholder cookies/informasjonskapsler
• Hva disse cookies/informasjonskapslene brukes til
• Hvordan cookies/informasjonskapsler kan unngås
Det finnes to ulike typer informasjonskapsler; økt-informasjonskapsler samt persistent-informasjonskapsler. Øktinformasjonskapsler lagres på datamaskinen, men forsvinner straks du forlater nettstedet. En persistent-informasjonskapsel blir
lagret på PC-en frem til den datoen når informasjonskapselen regnes for å være forbrukt.
Re-targeting nettkampanjer.
Nettstedet vårt bruker re-targeting som gjør det mulig for oss å skape nettkampanjer med et annonseinnhold som er mer
interessant for deg.
Re-targeting betyr at vi kan markedsføre produkter som du nylig har vist interesse for hos våre samarbeidspartnere. Det betyr at
annonsene våre, som også finnes på andre bedrifters nettsted, blir mer relevant ut fra hva akkurat du er interessert i. Det
fungerer ved at vi analyserer brukerens adferd fra den informasjonen som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler
(cookies). Også denne typen informasjon er anonym, og det betyr at ingen personlig informasjon eller brukerprofiler lagres.
Her kan du lese om våre cookies/informasjonskapsler >>

Vil du vite mer?
Vil du vite mer om hva cookies/informasjonskapsler er, og hva du kan gjøre for å unngå dem, kan du lese mer på Datatilsynets
hjemmesider, www.datatilsynet.no eller www.allaboutcookies.org. For mer informasjon om bruk av informasjonskapsler på
nettstedet, kan du kontakte marketing@etraveli.com

