
 

Informasjonskapsler 

En informasjonskapsel er en liten fil som lagrer Internett-innstillinger. Så å si alle nettsteder bruker 
informasjonskapselteknologi. Informasjonskapsler lastes ned av nettleseren din ved første besøk på et 
nettsted. Neste gang dette nettstedet besøkes med samme enhet, vil informasjonskapselen og 
informasjonen som er lagret i den, enten sendes til nettstedet der den ble opprettet 
(førstepartsinformasjonskapsel), eller til et annet nettsted den tilhører (tredjepartsinformasjonskapsel). Dette 
gjør at nettstedet kan gjenkjenne at du har besøkt det tidligere med samme nettleser, og i enkelte tilfeller 
tilpasses innholdet som vises. 

Informasjonskapsler er nyttige fordi de kan forbedre brukeropplevelsen når du besøker et nettsted du 
allerede har besøkt flere ganger. Forutsatt at du bruker samme enhet og nettleser som før, vil 
informasjonskapslene blant annet huske preferansene dine og hvordan du bruker nettstedet. De tilpasser 
deretter tilbudene som vises, i henhold til de personlige interessene og behovene dine. 

Vi bruker for øyeblikket kun informasjonskapsler som er nødvendige for å vise nettstedet, såkalte essensielle 
informasjonskapsler. 

Essensielle informasjonskapsler, som også kan beskrives som "absolutt nødvendige" eller "nødvendige", 
støtter funksjoner som er nødvendige for at du skal kunne bruke nettstedet som tiltenkt. Disse 
informasjonskapslene brukes utelukkende av dette nettstedet og kan derfor regnes til de såkalte 
førstepartsinformasjonskapslene.  

En førstepartsinformasjonskapsel lagrer også beslutningen din om å godta bruken av informasjonskapsler 
på nettstedet. Samtykket ditt er ikke nødvendig for bruk av essensielle informasjonskapsler. 

Essensielle informasjonskapsler kan ikke deaktiveres på selve nettstedet vårt. Generelt sett kan du når som 
helst deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din. De fleste nettlesere tilbyr følgende alternativer i 
personverninnstillingene: 

• deaktivere informasjonskapsler 

• slette informasjonskapsler når nettleseren lukkes 

• blokkering av tredjepartsinformasjonskapsler (f.eks. reklamer) 

• innhenting av samtykke før bruk av informasjonskapsler 

 

Liste over essensielle informasjonskapsler 

 

(1) Informasjonskapsler for øktbehandling – bruker-, enhets- og økt-ID-informasjonskapsler, i tillegg til 

informasjonskapsler med tidsstempel som tar tiden på økter etter inaktivitet.  

(2) Application Security Management (ASM)-informasjonskapsler som beskytter nettinfrastrukturer mot 

sikkerhetstrusler.  

(3) Informasjonskapsler for ruting – viderefører forespørsler om en enkelt økt til samme server slik at 

tjenesten leveres på en jevn måte.  
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Navn på 
informasjonskapselen 

Kategori Lagringsvarighet 
 
 

- PLAY_LANG - Session 

management 

Kategori (1) Øktens varighet 

- PLAY_SESSION - Session 

management 

Kategori (1) Øktens varighet 

- WorkdayLB_UICLIENT Kategori (3) Øktens varighet 

- TS**** Kategori (2) Øktens varighet 

cdnDown  Kategori (3) Øktens varighet 

cdnWonRace Kategori (3) Øktens varighet 

timezoneOffset Kategori (1) Øktens varighet 

wday_vps_cookie Kategori (3) Øktens varighet 
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