Cookie policy for SRS Advokatfirma AS
Bruk av nettsiden srsadvokat.no
Når du bruker nettsiden vår behandler vi personopplysninger som IP-adresse og andre tekniske data,
samlet inn via informasjonskapsler og analyseverktøy. Formålet er å gi deg en god brukeropplevelse,
samt å utarbeide statistikk for å kunne forbedre og utvikle nettsiden og tjenestetilbudet vårt.
Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), der de berettigede interessene er
å gi deg en god brukeropplevelse, samt forbedring av nettsiden og tjenestetilbudet vårt. Les mer i neste
kapittel.
Informasjonskapsler og analyseverktøy
En informasjonskapsel («cookie») er en tekstfil som lagres i nettleseren din når du besøker en nettside.
Nedenfor beskriver vi hvordan vi bruker informasjonskapsler og analyseverktøy på nettsiden
vår https://srsadvokat.no/, i henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon, i den såkalte
«cookieparagrafen»: 2-7 b Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Når du besøker nettsiden vår for første gang, eller etter at du har slettet informasjonskapsler, blir du
informert om at vi bruker informasjonskapsler gjennom et banner som kommer opp nederst på siden.
Ved å klikke på banneret aksepterer du at vi bruker informasjonskapsler som beskrevet nedenfor, for
at du skal kunne fortsette å bruke nettsiden vår. Vi bruker følgende informasjonskapsler på nettsiden
vår:
WordPress
wpSGCacheBypass: for hurtigbufring av nettsiden, slik at den laster raskere
comment_author_{HASH}: for kommentarfelt
comment_author_email_{HASH}: for kommentarfelt
comment_author_url_{HASH}: for kommentarfelt
Google Analytics
_ga: skille mellom unike brukere (2 år)
_gat: begrense antall forespørsler
_gid: skille mellom unike brukere (24 timer)
Facebook
fr: for brukere av nettsiden som er pålogget Facebook

Vi bruker også følgende analyseverktøy på nettsiden:
Google Analytics
Facebook piksel

Vi bruker Google Tag Manager til å håndtere verktøyene samlet. Vi bruker Google Analytics for å
spore adferd på nettsiden, som beskrevet i kapittelet over. Vi bruker LinkedIn Insights og Facebook
piksel for å spore adferd på nettsiden, og for å målrette annonsering på hhv. LinkedIn og Facebook.
Skru av eller slette informasjonskapsler
Du kan selv skru av og/eller slette informasjonskapsler i nettleseren din. På nettstedet nettvett.no kan
du lære hvordan du gjør dette for de fleste nettlesere. Der kan du også lære mer om sikrere bruk av
internett. Hvis du skrur av eller sletter informasjonskapsler kan du imidlertid endre brukeropplevelsen
din på et nettsted, og noen ganger vil ikke tjenester på en nettside fungere hensiktsmessig lengre.
Affiliate links / sponsede lenker
Vi bruker såkalte affiliate links (sponsede lenker), som er knyttet til ansatte og samarbeidspartnere.
Når du klikker på en slik lenke lagres en informasjonskapsel i nettleseren din, slik at det skal være
mulig å spore et eventuelt kjøp til riktig ansatt eller samarbeidspartner.

