Cookies
På dette nettstedet logger vi helt anonymt informasjon om alle
besøkende. Til dette benytter vi oss av Google Analytics. Denne
informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.
Dette er noe vi gjør for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere
benytter nettstedet og slik kan vi tilpasse sidene optimalt til deg som
bruker. Vi benytter informasjonskapsler (heretter cookies) der
informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. Dette er helt
standard prosedyre og noe de aller fleste nettsteder gjør.
Normalt sett er de fleste nettlesere stilt inn til å godta cookies. Vi gjør
oppmerksom på at du kan slette cookies ved å følge instruksjonene for
sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Du finner informasjonen
om dette i “Hjelp”-funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å
begrense tilgangen til cookies kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet
vårt.
Google Analytics
Google Analytics cookien er en førsteparts cookie. Den er innstilt til å
slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet.
Du kan reservere deg mot bruk av cookies fra Google Analytics her.
Google Analytics cookies blir opprettet så snart du besøker et nettsted der
en gyldig sporingskode er implementert. Visit Svalbard benytter
analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og
trender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere
brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles
retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig
informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles
servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter
data her.
Facebook
For at du som bruker skal få tilrettelagt for relevante annonser på
Facebook samles det inn informasjon ved hjelp av cookies. Dette spores
anonymt, slik at ingen personlig identifiserende informasjon vil bli samlet
inn. Du kan enkelt slå av cookies i din nettleser, og sørge for at Facebook
ikke viser deg annonser basert på dine nettvaner ved å melde deg av her.
Les mer om Facebook sin bruk av cookies her.

