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Personvern og informasjonskapsler 

Digiref AS 

 

Denne personvernerklæringen opplyser om hvordan Digiref AS v/kundetelling.no samler inn og bruker 
personopplysninger. 

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere hos vår 
leverandør. Det er kun Digiref AS og leverandøren som har tilgang til opplysningene som samles inn. 

 

Personopplysninger som lagres 

 

All registrert info(navn, bedriftsadresse, e-post & mobilnummer) som trengs for å drifte 

kundetelling.no brukes kun for drift og sikker varsling av løsningen og overleveres ikke til tredjepart 

for direktemarkedsføring etc. Du vil heller ikke automatisk bli registrert i noen e-postliste for 

produktnyheter fra oss. 

Nettstatistikk 

Digiref AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på kundetelling.no. Dette er for å 
utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonen på nettsidene våre. 
Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøkene 
varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. 

Informasjonskapsler 

Digiref AS samler inn opplysninger om besøkende på kundetelling.no ved bruk av informasjonskapsler 
og gjennom bruk av analyseverktøyet Google Analytics. En informasjonskapsel (cookie) er en liten 
tekstfil som nettstedet du besøker lagrer på din pc. De inneholder blant annet informasjon om hvilke 
sider som blir besøkt på nettstedet. 

De fleste nettlesere er innstilt til automatisk å akseptere cookies. Du kan reservere deg mot bruk av 
cookies ved å endre innstilling i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange 
nettsider ikke vil fungere optimalt om du velger å skru av støtte for cookies. 
Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no.) 

 

Deling av innlegg 

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det 
aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. 
Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss. 
 

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

