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L’Oréal Paris 

 L’OREAL NORGE AS 

INFORMASJONSKAPSELSOVERSIKT 

 

HVA ER INFORMASJONSKAPSLER? 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet (datamaskin, nettbrett eller 
mobiltelefon) når du er på Internettet, inkludert nettstedene til L’Oréal Gruppen. For mer 
informasjon kan du se mer på følgende lenke: http://www.aboutcookies.org. 

 

DEAKTIVERING AV INFORMASJONSKAPSLER  

Du kan enkelt endre nettleserinnstillingene her. (link to cookie settings) 

Du kan også endre nettleserinnstillingene for å aktivere eller deaktivere informasjonskapsler.  Bruk 
hjelpefunksjonen i din nettleser for mer informasjon. 

Mange informasjonskapsler brukes til å forbedre bruk eller funksjonalitet på nettsteder/i apper.            
Derfor kan deaktivering av informasjonskapsler også forhindre bruk av visse dele eller funksjoner på              
våre nettsteder/apper som nevnt i Informasjonskapselsoversikten nedenfor.  

 

 

 
TYPE 

INFORMASJONSKAPSEL 
 

 
FORMÅLET 

 
NAVN PÅ 

INFORMASJONSKA
PSEL 

HVA SKJER HVIS DE 
IKKE AKTIVERES? 

Helt 
nødvend

ige 
informa
sjonskap

sler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helt 

nødvendige 
informasjons

kapsler 

 

Nødvendig for 
nettstedets 
funksjonalitet. Disse 
brukes vanligvis til å 
gjennomføre en 
handling utført av 
deg som f.eks. å 
endre dine 
personverninnstilling
er, til innlogging eller 
utfylling av skjemaer. 
 
  

 
 

 
OptanonConsent,  
OptanonAlertBoxCl
osed,  
SC_ANALYTICS_GLO
BAL_COOKIE 
 

 
Disse 
informasjonskapslen
e kan ikke 
deaktiveres. 
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http://www.aboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent
http://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
http://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
http://cookiepedia.co.uk/cookies/SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
http://cookiepedia.co.uk/cookies/SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
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Funksjo

nelle 
informa
sjonskap

sler 
 

 
Funksjonelle 
informasjons

kapsler 

 

Leverer bedre 
funksjonalitet og 
personliggjøring. 

 

Disse kan enten 
legges inn av oss 
eller tredjeparter 
som tilbyr tjenester 
til vårt nettsted  

  
 

  

lo.v.liveperson.net: 
LPSessionID, LPVisit
orID, LPSID-nnnnnn
nn, LPCKEY-nnnnn, L
PVID 

where-to-buy.co: _
_utmz, __utmt_UA-
nnnnnnnn, __utmb,
 __utmc, __utma  

 

 

 
Enkelte eller alle av 
disse tjenestene vil 
kanskje ikke fungere 
slik de skal.  
 

 
Øktinformasj

onskapsler 

 
Øktinformasjonskaps
ler gjør at nettstedet 
du besøker kan spore 
dine handlinger fra 
nettside til nettside 
slik at du ikke blir 
spurt om samme 
informasjon du 
allerede har gitt til 
nettstedet.  
 
Disse slettes 
automatisk når du 
lukker nettleseren.  
 
 

 
ASP.NET_SessionId  
 

 
Hver gang du åpner 
en ny nettside, vil 
serveren der siden 
lagres behandle deg 
som en helt ny 
besøkende.  
 

 
Informasjons
kapsler på 
sosiale 
medier 

 
● For å dele 

innhold med 
dine venner og 
nettverk via en 
rekke sosiale 
medier vi har 
lagt til på 
nettstedet.  

● For å følge/like 
våre nettsteder 
ved å bruke 
verktøyene på 
sosiale medier.  

Disse kan følge 
nettleseren din på 
andre nettsteder og 

 

cdn.syndication.twi
mg.com: lang  

 

Nedenfor finner du 
lenkene til 
politikkene for flere 
sosiale nettverk: 
Facebook https://w
ww.facebook.com/a
bout/privacy/ 
https://www.facebo
ok.com/help/cookie
s 
Google 
+ http://www.googl
e.com/intl/fr/policie
s/privacy/ 

 

Du kan kanskje ikke 
bruke eller se disse 
delingsverktøyene, 
og følge/like våre 
nettsider med disse 
verktøyene for 
sosiale medier.  
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http://cookiepedia.co.uk/host/lo.v.liveperson.net
http://cookiepedia.co.uk/host/.where-to-buy.co
http://cookiepedia.co.uk/cookies/ASP.NET_SessionId
http://cookiepedia.co.uk/host/cdn.syndication.twimg.com
http://cookiepedia.co.uk/host/cdn.syndication.twimg.com
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bygge opp en profil 
over dine interesser. 
Dette kan påvirke 
innholdet og 
meldingene du ser 
på andre nettsteder 
du besøker.  

 

Twitter https://supp
ort.twitter.com/arti
cles/20170518-utilis
ation-des-cookies-et
-des-technologies-si
milaires-par-twitter 
Pinterest https://ab
out.pinterest.com/e
n/terms-service  

  

 

  
 

Målretti
ngs- og 

markeds
føringsin
formasj
onskapsl

er  
 

 
Markedsføri
ngs 
informasjons
kapsler 

 

Disse samler inn data 
for å vise deg 
målrettede 
annonser, og de 
begrenser også antall 
meldinger du blir 
vist. Disse 
informasjonskapslen
e lar oss også måle 
resultatene fra våre 
reklamekampanjer, 
for eksempel 
nettstedene du 
besøkte før oss.  

 

  
• Du vil ikke bli vist 
markedsføringsmeldi
nger fra oss. Du kan 
kanskje ikke benytte 
deg av våre tilbud 
rettet mot 
medlemmer. 
•Eller 
markedsføringen vil 
ikke være målrettet. 
Du vil derfor få et 
tilbud som er mindre 
attraktivt for deg. 

 
Målrettingsi
nformasjons
kapsler 

 

Disse lar våre 
samarbeidspartnere 
bygge en profil med 
dine interesser, og 
vise deg relevante 
annonser på andre 
nettsteder. 

 
De identifiserer din 
nettleser og enheten 
du bruker på 
Internett. 

  

  
 

 

icxid 

facebook.com: datr,
 x-src, fr, lu, locale 

youtube.com: SID, 
HSID, demographics
, VISITOR_INFO1_LI
VE, PREF, APISID, SS
ID, LOGIN_INFO, YS
C, SAPISID 

twitter.com: auth_t
oken, twll, lang, __u
tmz, secure_session
, guest_id, __utma, 
remember_checked
, remember_checke
d_on, __utmb,   

  
 

 
Du vil fortsatt motta 
reklame på våre 
partnernettsteder, 
men disse vil ikke 
være målrettede. 
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http://cookiepedia.co.uk/cookies/icxid
http://cookiepedia.co.uk/host/.facebook.com
http://cookiepedia.co.uk/host/.youtube.com
http://cookiepedia.co.uk/host/.twitter.com
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Analytis
ke og 

ytelsesb
aserte 

informa
sjonskap

sler 

 
Analytiske 
informasjons
kapsler 

 

Brukes til å telle 
antall besøk og 
trafikk på vårt 
nettsted slik at vi kan 
måle og forbedre 
ytelsen på vårt 
nettsted. Vi bruker 
tjeneste fra Google 
Analytics til dette 
formålet.  

  
 

 

_dc_gtm_UA-74428
248-1, _dc_gtm_UA
-22588495-1 

google.co.uk: SAPISI
D, HSID, SID, PREF, 
NID, SSID, APISID  

 

 

Vi kan ikke overvåke 
og måle ytelse på 
vårt nettsted, noe 
som kan føre til 
brukeropplevelse av 
lavere kvalitet. 

 

 
Ytelsesbaser
te 
informasjons
kapsler 

 

Å telle antall besøk 
og trafikk på vårt 
nettsted for å måle 
og forbedre ytelsen 
på nettstedet. For å 
vite hvilke sider som 
er mest og minst 
populære, og se 
hvordan besøkende 
beveger seg rundt på 
vårt nettsted. 
 
 

  
 

 

lpTestCookiennnnn
nnn,  
__olapicU, 
 _ga 

lpcdn.lpsnmedia.ne
t: lpTestCookiennnn
nnnn 

switchthelook.com:
 __utmc, __utmz, __
utma, __utmt, __ut
mb  

 

 

Vi vil ikke vite når du 
har besøkt vårt 
nettsted, og heller 
ikke ha muligheten til 
å overvåke 
nettstedets ytelse, 
noe som kan føre til 
brukeropplevelse av 
lavere kvalitet.  
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http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-74428248-1
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-74428248-1
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-22588495-1
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-22588495-1
http://cookiepedia.co.uk/host/.google.co.uk
http://cookiepedia.co.uk/cookies/lpTestCookiennnnnnnn
http://cookiepedia.co.uk/cookies/lpTestCookiennnnnnnn
http://cookiepedia.co.uk/cookies/__olapicU
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
http://cookiepedia.co.uk/host/lpcdn.lpsnmedia.net
http://cookiepedia.co.uk/host/lpcdn.lpsnmedia.net
http://cookiepedia.co.uk/host/.switchthelook.com

