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Disse retningslinjene gjelder for bruk av informasjonskapsler på skistar.com og 

skistarshop.com. SkiStar ("SkiStar", "vi", "oss") benytter ulike hjelpemidler for å f.eks. 

se hvordan gjester bruker nettstedet. Ved å bruke SkiStars nettsteder og tjenester, 

samtykker brukeren til at SkiStar benytter informasjonskapsler i samsvar med det som 

er oppgitt nedenfor. 

Informasjonskapsler, eller cookies, er tekstfiler som lagres på datamaskinen eller 

mobilenheten din når du besøker et nettsted. Informasjonskapsler brukes delvis for å 

forenkle bruken av et nettsted ved å f.eks. huske valgene og innstillingene dine, og 

delvis for å utvikle nettstedet og analysere atferden din. Enkelte funksjoner fungerer 

ikke uten informasjonskapsler. SkiStar kan benytte ulike koder, slik som ulike 

elektroniske bilder og skripter, som blant annet lar et nettsted telle antall besøk på 

siden. SkiStar tillater også at visse samarbeidspartnere legger inn informasjonskapsler 

eller koder i gjestens nettleser i forbindelse med bruk av SkiStars nettsteder.  

Hvordan vi bruker informasjonskapsler 
Vi benytter informasjonskapsler på nettstedene våre for å forbedre opplevelsen din, 

for å samle informasjon for markedsføring og for å kunne utvikle nettstedet. 

 Brukeropplevelse

Vi benytter informasjonskapsler når du er logget inn på nettstedet vårt, slik at

du slipper å oppgi brukernavn og passord for hver nye side du besøker under

for eksempel bestillingsprosessen. Vi benytter også informasjonskapsler for å

huske hva du har skrevet inn i f.eks. søke- og bestillingsfelter slik at du skal

kunne navigere på nettstedet uten å måtte oppgi denne informasjonen hver

gang du bytter side, og for å f.eks. avgjøre hvilket språk siden skal vises på for

forskjellige brukere. Vi benytter også informasjonskapsler for å optimalisere

hastigheten på nettstedet.

 Markedsføring

Vi benytter informasjonskapsler for å tilpasse tilbud og reklame på skistar.com

og andre nettsteder, basert på din aktivitet på nettstedet, uansett om du er

pålogget eller ikke. Slike informasjonskapsler kan brukes til å f.eks. velge

målgruppestyrt annonse eller på annet vis skreddersy sidene du får se via

annonsering og tilpasset innhold, også kjent som personifisering. Vi benytter

også informasjonskapsler i konkurransesammenheng og til



 
 

 

kundeundersøkelser. Slik unngår du som gjest å se for eksempel den samme 

undersøkelsen hver gang du går inn på nettstedet. 

 

 Nettutvikling 

Vi benytter informasjonskapsler for å kompilere anonym, aggregert 

nettstatistikk som gjør det mulig for oss å forstå hvordan gjester bruker 

nettstedet vårt og hjelper oss med å forbedre strukturen og innholdet på 

nettstedet. I tilfeller der gjesten er logget inn på nettstedet vårt eller gjør en 

bestilling, lagres det også informasjon om dette i informasjonskapslene våre. 

 
Hvilke typer informasjonskapsler vi bruker 

 

 Øktinformasjonskapsler 

For at enkelte funksjoner på skistar.com eller våre andre nettsteder skal 

fungere, for eksempel at det riktige nettstedet vises til den rette personen, 

benytter nettstedet såkalte "øktinformasjonskapsler". Når du besøker 

nettstedene våre, gir webserverne datamaskinen din informasjon med et unikt 

id-nummer for det unike besøket. Disse informasjonskapslene har ingen 

utløpsdato og lagres i stedet midlertidig på brukerens datamaskin frem til 

nettleseren lukkes. Takket være denne informasjonskapselen trenger du ikke å 

fylle inn all informasjonen på nytt hver gang du for eksempel går tilbake i 

bestillingsdialogen. 

 

 Vedvarende informasjonskapsler 

En vedvarende informasjonskapsel har en angitt varighet, eller levetid, som 

bestemmer hvor lenge den lagres på datamaskinen eller mobilenheten din. 

Slike informasjonskapsler lagres til levetiden utløper eller til du sletter dem 

manuelt. 

 

 Informasjonskapsler fra tredjepart 

En informasjonskapsel fra tredjepart er en informasjonskapsel som legges inn 

på enheten din på våre vegne av noen andre enn oss. Dette skjer når vi har 

leverandører som utfører tjenester for oss, f.eks. visse analysetjenester eller 

tjenester som lar deg dele sidene våre på sosiale medier. 

 

 

Du kan administrere håndteringen av 
informasjonskapsler i nettleseren din 
Du har muligheten til å forhindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen, og du 

kan når som helst endre innstillingene i nettleseren. Du kan da velge å blokkere alle 

informasjonskapsler eller bare visse informasjonskapsler. Du kan også når som helst 

slette vedvarende informasjonskapsler som er lagret på enheten din. Hvis du velger å 



ikke tillate bruk av informasjonskapsler fra skistar.com eller noen av våre andre 

nettsteder, kan dette innebære at enkelte tjenester ikke kan brukes eller at nettstedet 

ikke fungerer slik det skal på alle måter. 

Hvordan personopplysninger håndteres i 
informasjonskapsler 
Det kan hende at SkiStar samler inn og behandler visse personopplysninger gjennom 

bruk av informasjonskapsler. For slik håndtering gjelder våre retningslinjer for 

personvern. 

http://www.skistar.com/no/myskistar/generell-bestillingsinformasjon/personopplysninger/

