
 

EIR Trening AS sin Cookie Policy 

EIR Trening AS benytter cookies (informasjonskapsler) på denne nettsiden. 

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på vår nettside: avancia.no, 
samtykker du i at det settes cookies inn i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er 
innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Du kan eventuelt skru av cookies i 
nettleseren din og besøke sidene våre likevel, men da med begrenset funksjonalitet. 

Cookies 

Cookies er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av 
nettleseren du bruker. 
En cookie tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder. Hva som lagres 
i en cookie varierer, men vanligvis er det id-nøkler som gjør det mulig å lagre 
brukerinnstillinger eller huske en bruker som har besøkt nettstedet tidligere. 

Tredjeparts cookies 

En cookie er opprettet av nettstedet du besøker. Hvis man inkluderer innhold (for eksempel 
et reklamebanner) fra andre nettsted på et annet nettsted vil det kunne opprettes cookies fra 
dette nettstedet også. Disse cookiene kalles tredjeparts cookies (fordi de tilhører et annet 
nettsted enn det man egentlig besøker). Slike cookies benyttes som regel til innsamling av 
statistikk. 

Hvordan cookies brukes på eirtrening.no 

Vår nettside bruker cookies for samle statistikk og observere hvordan brukere navigerer seg 
gjennom nettsiden. Dette gjør vi i hovedsak for å kunne forbedre brukeropplevelsen. Disse 
cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere 
deg som person. 

Hvordan du kan reservere deg mot bruk av cookies 

For å reservere deg mot bruk av cookies må du endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren 
din. 
Du finner linker til instruksjoner for de vanligste nettleserene under. Der hvor det ikke finnes 
norske veiledninger har vi linket til de engelske. 

 Chrome 
 Firefox 
 Safari 
 Safari på iPhone, iPad eller iPod 
 Opera 
 Internet Explorer 

 
Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt. 

For mer informasjon om hvor, hvordan og hvorfor vi lagrer dataene dine, se 
vår personvernerklæring 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.mozilla.org/no/products/firefox/protect-your-privacy
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_FR&viewlocale=no_NO
https://support.apple.com/no-no/ht201265
http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://eirtrening.no/onewebmedia/Personvernerklaering_EIR_Trening_AS.pdf

