
Vilkår for informasjonskapsler 

Dette nettstedet («nettstedet»), som tilhører GC Leasing Norway AS («GRENKE»), bruker 

informasjonskapsler til å sikre tilgang til og bruk av enkelte funksjoner. I disse vilkårene får du vite mer 

om hva informasjonskapsler er, hva slags informasjonskapsler som brukes av dette nettstedet og 

hvordan du deaktiverer dem i nettleseren din. 

 

Generelt om informasjonskapsler 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som genereres av nettsteder du besøker. De inneholder øktdata 

om besøket ditt som nettsiden kan bruke til å gjøre det neste besøket ditt enklere. Formålet med 

informasjonskapslene som brukes på dette nettstedet er å: 

 

 sikre at nettstedet fungerer som det skal 

 lagre hvilket språk du bruker 

 

Informasjonskapslene er kun knyttet til en anonymisert bruker. Derfor gir ikke brukerens datamaskin 

eller enhet informasjon som kan brukes til å avdekke brukerens personopplysninger. Du kan når som 

helst gå inn på innstillingene i nettleseren din og endre på hvordan eller om informasjonskapsler fra 

GRENKEs nettsted blir installert, uten at dette vil hindre deg i å få tilgang til innholdet vårt. Hvis du 

deaktiverer informasjonskapsler, kan det imidlertid gjøre at noen funksjoner ikke virker som de skal og 

at brukeropplevelsen din ikke blir optimal. 

 

Samtykke 

Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt eller applikasjonen vår, aksepterer du og gir samtykke til at vi 

installerer og bruker informasjonskapsler i henhold til disse vilkårene. 

 

Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket og slette informasjonskapslene som er installert 

på enheten din ved å endre innstillingene i nettleseren din som beskrevet under «Deaktivere eller 

slette informasjonskapsler». 

 

GRENKEs bruk av informasjonskapsler 

GRENKE bruker informasjonskapsler spesifikt for formålene som er beskrevet i tabellen nedenfor. 

Dersom GRENKE i fremtiden tar i bruk andre typer informasjonskapsler for å tilby andre eller bedre 

tjenester, vil vi informere brukerne om dette. 

 

Informasjonskapslene i oversikten nedenfor blir installert på enheten din og brukes kun av GRENKE 

for å sikre at nettstedet vårt fungerer optimalt. Den innsamlede informasjonen vil bli brukt til å forbedre 

brukeropplevelsen og tjenestene som GRENKE tilbyr. Informasjonskapslene lagres i nettleseren, der 

de gjør det mulig for GRENKE å kjenne igjen tilbakevendende brukere av nettstedet og tilpasse 

innholdet på nettstedet til hver enkelt brukers interesser. Nedenfor beskriver vi de ulike 

informasjonskapslene som brukes av nettstedet vårt: 

 

 

Name cookie Purpose cookie Management of cookies by 

PreferredUiCulture 
Stores the preferred culture 

information of the user for the login 
form 

GRENKE 

SignInMessage<Token>    
       

Identify user for authentication 
process 

GRENKE 

Tenant 
Defines to which branded version of 

the portal the user is directed to 
GRENKE 



idsrv Identify the user by his ID GRENKE 

idsrv.xsrf Prevent Cross-Site-Request-Forgery GRENKE 

idsvr.clients 
Saves the clients the user is logged in 

to. Currently only GO Partner 
GRENKE 

idsvr.session 
Identify the current session. Used for 

logout 
GRENKE 

 

 

 

Deaktivere og slette informasjonskapsler 

I henhold til GRENKEs gjeldende vilkår for informasjonskapsler kan brukeren motsette seg at nevnte 

opplysninger samles inn ved å blokkere installasjon av informasjonskapsler via innstillingene i 

nettleseren. 

Vær oppmerksom på at dersom du blokkerer installasjonen av visse informasjonskapsler i nettleseren 

din, kan enkelte deler av nettstedet vårt bli utilgjengelige. 

Klikk på følgende lenker for å få vite mer om hvordan du blokkerer informasjonskapsler: 

 

 


