Hva er en cookie?
Det finnes to ulike typer cookies. Den ene typen lagrer en tekstfil i en lengre periode, men har en
utløpsdato. Denne cookie forteller deg blant annet hva som er nytt siden det siste besøket ditt. Den
andre typen av cookie kalles en øktinformasjonskapsel, og den har ingen utløpsdato. Cookies lagres
midlertidig så lenge du besøker nettstedet vårt og hjelper oss å vite for eksempel hva slags språk du vil
bruke. Så snart du lukker økten, blir cookies slettet.
Hvorfor bruker vi cookies?
Vi bruker cookies på lindex.com for ulike årsaker, for eksempel for å holde rede på de produktene du
har i handlekurven din, slik at de ikke forsvinner. Vi bruker også cookies for å få statistikk om våre
besøkende. Vi trenger denne statistikken for å utvikle nettbutikken til Lindex og gjøre brukeropplevelsen
din så behagelig som mulig.
Hvis du vil ha fullt utbytte av nettbutikken til Lindex, må du godta cookies, og du gjør det gjennom
innstillingene i nettleseren. Hvis du ikke ønsker å godta cookies, kan du slå av cookies gjennom
nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Dette betyr imidlertid at nettbutikken til Lindex ikke vil fungere som
tiltenkt.

Informasjon om Lindex-informasjonskapsel
Informasjonskapsler er små datafiler som sendes til nettleseren på din datamaskin, smarttelefon eller
andre mobile enheter når du besøker lindex.com. Det finnes to typer informasjonskapsler:
øktinformasjonskapsler og vedvarende informasjonskapsler. Øktinformasjonskapsler blir opprettet
midlertidig i nettleserens undermappe mens du besøker en nettside. Når du forlater nettstedet, blir
øktinformasjonskapselen slettet. På den andre siden forblir vedvarende informasjonskapsler i
nettleserens undermappe og aktiveres igjen når du besøker nettstedet som opprettet den bestemte
informasjonskapselen.
Enkelte informasjonskapsler som vi bruker, er avgjørende for noen tjenester, mens andre blir brukt til å
tilby deg et tilpasset besøk på lindex.com når du surfer på lindex.com. Hvis du vil ha mer detaljert
informasjon om hvordan du kan administrere informasjonskapsler og innstillinger for
informasjonskapsler i nettleseren, går du til http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Vårt nettsted bruker informasjonskapsler/reklame-ID-er for reklameformål. Dette gjør det mulig for oss
å vise våre annonser til besøkende som er interessert i våre produkter, på partnernettsider, apper og epost. Teknologier som peker ut mål på nytt, bruker informasjonskapsler eller reklame-ID-er og viser
reklame basert på din tidligere surfehistorikk.
Du kan avstå fra interessebasert reklame ved å besøke følgende nettsider:
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
Vi kan dele data, som for eksempel tekniske identifikatorer utledet fra registreringsinformasjonen din,
med våre pålitelige reklamepartnere. Dette gjør at de kan knytte sammen enhetene dine og gi deg en
sømløs opplevelse på tvers av forskjellige enheter og miljøer du bruker.
Hovedformålet med Lindex-informasjonskapsler er beskrevet nedenfor.
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1: Avgjørende informasjonskapsler
Disse informasjonskapslene brukes til å aktivere funksjonaliteten som er nødvendig for nettsidenes
kjernefunksjoner, for eksempel å huske på hva som er i handlekurven din, språkpreferansene dine og
om du er pålogget på eller ikke når du surfer rundt på lindex.com.
2: Ytelseinformasjonskapsler
Disse informasjonskapslene samler inn anonym statistikk om kundenes surfing på lindex.com, slik at
Lindex kan forbedre kvaliteten, tjenestene og brukeropplevelsen på lindex.com basert på statistikk om
kunder som besøker lindex.com.
Statistikkinformasjonen er anonym, er alltid kombinert med andre besøkendes data og viser aldri
personlige detaljer som kan avsløre din personlige identitet.
3: Funksjonelle informasjonskapsler
Disse informasjonskapslene husker valg og besøk på lindex.com, som valg av språk og siste produkter
som er sett på.
De funksjonelle informasjonskapslene brukes utelukkende til å gi deg en mer skreddersydd opplevelse
på lindex.com basert på valgene dine.
Informasjonen kan også bli slått sammen med andre brukere i henhold til adferden til
ytelsesinformasjonskapslene for å hjelpe Lindex med å forbedre hvordan nettstedet fungerer.
4: Peke ut mål og/eller reklameinformasjonskapsler
Disse informasjonskapslene er ment for å vise annonser og markedsføring basert på surfevanene dine
for å tilby reklame som er relevant for deg.
For ytterligere detaljer og mer spesifikk informasjon om sporingsinformasjonskapsler, inkludert
instruksjoner og verktøy om hvordan du administrerer tredjeparts informasjonskapsler, anbefaler vi å gå
til veiledningen for Internett-reklamebyråer
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