
 

SWETCH AS retningslinjer for informasjonskapsler 
 

1. Nettstedet https://swetch.se/nn (heretter – nettstedet) samler inn data om de besøkende 
på nettstedet, og gjør det mulig for nettstedsoperatøren å evaluere hvor nyttig 
nettstedet er og hvordan vi kan forbedre det. 
 

2. Behandlingsansvarlig som samler inn opplysninger om besøkende på nettstedet er 
SWETCH AS, org.nr. 919039183 (heretter - behandlingsansvarlig). 
 

3. Den Behandlingsansvarliges forretningsadresse: Oslo, Cort Adelers gate 16, e-post: 
swetch@swetch.se, tlf.: +46 702507391, +371 20399467, +371 2608941. 
 

4. Den behandlingsansvarlige oppdaterer hele tiden nettstedet for å forbedre bruken av 
det, derfor trenger den behandlingsansvarlige å vite hva slags informasjon de som 
besøker nettstedet leter etter, hvor ofte de besøker nettstedet, hvilke enheter og 
nettlesere de bruker, hvilket området de besøkende kommer fra, og hvilket innhold de 
foretrekker. 
 

5. Den behandlingsansvarlige bruker Google Analytics, som lar den 
behandlingsansvarlige analysere hvordan besøkende bruker nettstedet. Du kan finne 
ut mer om de grunnleggende driftsprinsippene i Google Analytics på Google sitt 
nettsted. Den behandlingsansvarlige bruker de innsamlede opplysningene for å verne 
egne berettigede interesser, for å bedre forstå behovene til de besøkende på Nettstedet, 
og for å forbedre tilgjengeligheten av informasjonen som den behandlingsansvarlige 
publiserer. 
 

6. Serveren for dette nettstedet kan registrere forespørsler sendt av den besøkende (brukt 
enhet, nettleser, IP-adresse, tilgangsdato og tid). De ovennevnte opplysningene skal 
brukes til tekniske formål: for å sikre riktig funksjon og sikkerhet på nettstedet og for 
å undersøke eventuelle sikkerhetshendelser. Grunnlaget for å samle inn de ovennevnte 
opplysningene er den behandlingsansvarliges berettigede interesser i å sikre 
nettstedets tekniske tilgjengelighet og integritet. 
 

7. Informasjonskapsler er små filer som nettleseren lagrer på den besøkendes datamaskin 
hver gang en besøkende besøker nettstedet i det omfang som er angitt i besøkendes 
nettleserinnstillinger. Enkelte informasjonskapsler brukes til å velge og skreddersy 
informasjon og annonser som tilbys den besøkende basert på innholdet den besøkende 
har sett på før, og dermed gjør bruken av nettstedet lett, behagelig og skreddersydd for 
den enkelte besøkende. Mer informasjon om informasjonskapsler, samt sletting og 
administrering, finner du på www.aboutcookies.org.  
 

8. Nettstedet bruker informasjonskapsler for å samle inn opplysninger om brukerens IP-
adresse og nettlesingsinformasjon og for at nettstedet skal huske den besøkendes valg. 
Informasjonskapsler lar den behandlingsansvarlige spore trafikken på nettstedet og 
samhandlingen mellom brukere og nettstedet – den behandlingsansvarlige bruker 
disse opplysningene til å analysere de besøkendes atferd og forbedre nettstedet. Det 
juridiske grunnlaget for bruk av informasjonskapsler er den behandlingsansvarliges 
berettigede interesser i å sikre nettstedets funksjonalitet, tilgjengelighet og integritet. 
 

9. Den besøkende kan kontrollere og/eller slette informasjonskapsler etter behov. Mer 
informasjon om denne prosessen finner du på www.aboutcookies.org. Den besøkende 
kan slette alle informasjonskapslene på datamaskinen sin, og de fleste nettlesere kan 
innstilles til å blokkere informasjonskapsler på datamaskinen. Den besøkende kan 
velge bort informasjonskapsler i nettlesermenyen eller på 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. For å gjøre de nødvendige innstillingene, 
skal den besøkende gjøre seg kjent med reglene i nettleseren. Hvis 
informasjonskapsler blokkeres, må den besøkende justere innstillingene manuelt hver 
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gang nettstedet besøkes, og vi gjør deg oppmerksom på at noen tjenester og 
funksjoner kanskje ikke fungerer som de skal. 
 

10. Statistikk over besøkende på nettstedet er bare tilgjengelig for den 
behandlingsansvarliges ansatte som er ansvarlige analyse av slike data. 
 

11. Med mindre annet er spesifisert, lagres informasjonskapslene helt til handlingen som 
er formålet med innsamlingen er blitt utført, og deretter skal de slettes. 
 

12. Hvis den behandlingsansvarliges nettsted har en forum- eller en kommentarfunksjon, 
lagres IP-adressen og opplysningene som den besøkende oppgir på nettstedet. 
Informasjonskapsler som inneholder disse opplysningene kan lagres i ett år for 
enklere bruk, slik at du ikke trenger å skrive om hver gang. 
 

13. Den behandlingsansvarlige bekrefter at informasjonskapsler og statistisk informasjon 
vil bli samlet inn, behandlet og lagret i samsvar med kravene i EU-lovgivningen, 
inkludert Europaparlamentets- og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016. 
 

14. Den behandlingsansvarlige forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som 
helst. Den besøkende på nettstedet har plikt til å sjekke innholdet på Nettstedet på 
egen hånd for å bli kjent med endringene i reglene. 
 
 

 


