Cookie Policy Emo Netshop
Generelt
Gjennom denne cookiepolicy informerer Emo om hvordan vi bruker cookie og lignende
teknologier på dette domenet.
Emo Netshop
Emo er ansvarlig for bruk av cookie på Emo Netshop. For å kontakte Emo angående bruken av
cookie på Emo Netshop, ber vi deg om å bruke kontaktinformasjonen som finnes nederst i denne
cookiepolicy.
Hva gjør Emo med cookies?
Emo Netshop bruker cookies for teknisk nødvendige, funksjonelle og rent analytiske formål.
Bruk av slike cookies krever ikke tillatelse fordi de har liten eller ingen innvirkning på
personvernet ditt.
Hva er cookies og lignende teknikker?
Cookies er små tekstfiler som inneholder liten mengde informasjon, og lastes ned til (eller leses
fra) enheten din når du besøker et nettsted, for eksempel nettleseren på datamaskinen,
nettbrettet eller smarttelefonen. Denne lille tekstfilen tillater at data (noen ganger til og med
personlige data) blir lagret og / eller konsultert. Disse (personlige) dataene gjør det mulig å
identifisere deg når du besøker nettstedet på et senere tidspunkt.
JavaScript og websignaler er eksempler på lignende teknikker som i kombinasjon med cookies
aktiverer et system som samler informasjon (JavaScript), lagrer gjeldende informasjon i små,
enkle tekstfiler (cookies) og sender dem deretter (websignaler). Alle disse teknikkene kalles ofte
"Cookies og lignende teknikker".
For hvilke formål bruker Emo cookies?
Vår side bruker cookies til følgende formål:
•
Funksjoncookies. Et antall av disse cookies er nødvendige for at nettstedet skal fungere
skikkelig fra et teknisk synspunkt (disse kalles også funksjonscookies påkrevde). Andre
funksjonscookies brukes til å gi funksjonalitet på nettstedet, for eksempel muligheten til å lagre
innstillinger og lette påloggingen på nettstedet vårt.
•
Analytiske cookies. Emo bruker Google Analytics til å analysere hvordan besøkende
bruker vår Emo Netshop, samt å øke brukervennligheten til nettstedet.
Hvordan kan du deaktivere eller slette cookies?
Selv om du aktiverer eller deaktiverer cookies ved første besøk til vår Emo Netshop, kan du
alltid angre denne beslutningen på et senere tidspunkt ved å endre nettleserens innstillinger.
Enten du vil deaktivere cookies, motta en melding samtidig som en cookie er plassert på enheten
din eller slette alle lagrede cookies fra datamaskinen din, kan disse endringene implementeres
gjennom nettleserens innstillinger (vanligvis funnet under "Hjelp" eller "Alternativer for
Internett"). Se linkene nedenfor:

•
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windowsinternet-explorer-delet-manage-cookies#ie=ie-11
•
Firefox: https://support.mozilla.org/no/kb/Blockera%20kakor
•
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no
•
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=no
Hvordan blokkerer du cookies?
Ved å endre nettleserens innstillinger, kan du angi innstillinger slik at ingen cookies blir

akseptert (fra Emo Netshop). Hvis nettleseren din ikke godtar cookies fra vår Emo Netshop, kan
tilgang til bestemte funksjoner nektes, og / eller bruk av nettstedets funksjonalitet som helhet
kan være begrenset.
Hvis du vil ha mer informasjon om tredjeparts cookies og dine muligheter til å avregistrere deg,
vennligst se http://www.youronlinechoices.com/nor/ eller https://www.aboutads.info/choices
Har du spørsmål eller forespørsler?
Hvis du har spørsmål om cookiepolicyn eller Emo, vennligst kontakt oss på dpo.nordic@staplessolutions.com.

Har du en klagesak?
Du kan sende inn en klage til Emo om bruk av cookies via dpo.nordic@staples-solutions.com
eller til din lokale myndighet.
Endringer i cookies
Emo forbeholder seg retten til å foreta endringer i cookies. Hvis betydelige endringer er
implementert, kan Emo velge å varsle deg om endringene og tillate deg å endre innstillingene for
cookies. Vi anbefaler at du kontrollerer cookiepolicyn regelmessig for å holde deg oppdatert om
eventuelle og relevante endringer.
Denne cookiepolicyn ble oppdatert den 24.05.2018.

