Cookie-erklæring
Generelt
Gjennom denne Cookie-erklæringen (Staples Norge) informerer vi deg om hvordan vi bruker cookies
(inf ormasjonskapsler) og lignende teknologier på dette domenet. For å gjøre denne erklæringen lettere
å f orstå, er hver kategori med informasjon delt inn i to seksjoner. Den første delen gir en oversikt over
den aktuelle informasjonskategorien.
Staples Solutions
Staples Solutions er ansvarlig for bruk av Cookes på nettstedet. For å komme i kontakt med Staples
om bruken av Cookies på nettstedet, vennligst se kontaktinformasjonen som er oppgitt nederst i
denne cookie-erklæringen.
Hva gjør Staples Solutions med cookies?
Staples Solutions bruker cookies og lignende teknikker for å behandle personlige opplysninger for
ulike f ormål. Når du gir ditt samtykke, brukes cookies og lignende teknikker til blant annet å vise
annonser og annen kommunikasjon relevant for deg. Og for å gjennomføre kampanjeanalyse og
tilnærming til målgrupper. For å se den spesifikke bruken av hver Cookie, se kapittelet For hvilke
formål bruker Staples Solutions cookies?
Staples Solutions implementerer også cookies for teknisk-essensielle, funksjonelle og rent analytiske
f ormål. Ditt samtykke er ikke nødvendig for bruk av disse cookies, fordi de har liten eller ingen effekt
på personvernet ditt.
Hva er cookies og lignende teknikker?
Cookies er små tekstfiler som inneholder små mengder informasjon som lastes ned til (eller leser av)
enheten din når du besøker et nettsted. For eksempel nettleseren på datamaskinen, nettbrettet eller
smarttelefonen. Denne lille tekstfilen gjør at data (noen ganger personlige data) kan lagres og/eller
konsulteres. Disse (personlige) dataene gjør at du kan identifiseres når du besøker nettstedet på et
senere tidspunkt.
JavaScripts og «web beacons» er eksempler på lignende teknikker som, i kombinasjon med Cookies,
gjør det mulig for et system å samle informasjon (JavaScripts), lagre denne informasjonen i små og
enkle tekstfiler (Cookies), og deretter overføre dem (Web beacons). Alle disse teknikkene er samlet
sett ref erert til som «Cookies og lignende teknikker».

•

•
•

For hvilke formål bruker Staples Solutions cookies?
Vår nettside bruker cookies til følgende formål:
Funksjonelle cookies. Et antall av disse cookies er avgjørende for å sikre at nettstedet fungerer riktig
(også kalt nødvendige funksjonscookies). Andre funksjonelle cookies brukes til å gi
nettsidefunksjonalitet, for eksempel muligheten til å lagre preferanseinnstillinger og for å f asilitere
innlogging på vår nettside.
Analytiske cookies. Staples Solutions bruker Google Analytics og lignende teknikker for å analysere
hvordan besøkende bruker nettstedet vårt. Staples Solutions bruker en slik tjeneste blant annet for å
f orbedre brukervennligheten til nettstedet.
Annonser- eller sporingscookies. Staples Solutions bruker ulike (tredjepart) cookies (for eksempel
DoubleClick, Facebook Pixel, Google AdWords Conversion) i kampanjer, med ditt samtykke.
Personlige opplysninger som samles inn av cookies, analyseres og brukes til utvikling av kampanjer
og målgrupper f or å kunne nå disse med relevant informasjon og personlig kommunikasjon på
nettstedet. Disse cookies og lignende teknikker plasseres av tredjeparter. Din nettleseradferd kan
f ølges over flere nettsteder av disse tredjepartene. Staples Solutions mottar ikke informasjon fra
sporingcookies-parter om ditt besøk på andre nettsteder utover nettsidene til Staples Solutions.
Partene som kontrollerer disse sporingscookies, har f ullmakt til å overføre denne informasjonen på en
sikret måte til tredjeparter. Staples Solutions vil be om ditt samtykke til å plassere sporingscookies
ettersom ditt surfemønster kan overvåkes (spores) når du besøker forskjellige nettsteder. Den
(personlige) opplysningen som sporingscookies samler inn og bruker, krever en passende
personvernerklæring fra tredjeparts aktør. Staples Solutions kan ikke påvirke disse cookies eller
hvordan de brukes, og er ikke ansvarlig i denne forbindelse.

En detaljert oversikt over de spesifikke cookies på nettstedet til Staples Solutions, og tredjeparter
involvert finner du her.
Hvordan kan du deaktivere eller slette cookies?
Når du aktiverer eller deaktiverer cookies ved første besøk på nettstedet vårt, kan du alltid angre disse
handlingene ved å endre nettleserinnstillingene. Enten du vil deaktivere cookies, motta et varsel når
en cookies er plassert på enheten, eller vil slette alle lagrede cookies på datamaskinen din, kan disse
endringene implementeres gjennom nettleserinnstillingene dine (ofte funnet under «Hjelp» eller
«Internettalternativer»). Se linken nedenfor:
•
•
•
•

Internet Explorer
Firef ox
Chrome
Saf ari

Hvilke (personlige) opplysninger samler Staples Solutions med hjelp av cookies?
Staples Solutions samler inn f ølgende informasjon ved hjelp av følgende typer cookies.
Hvordan kan du blokkere cookies?
Ved å endre nettleserinnstillingene kan du angi nettleserens preferanser til å ikke akseptere cookies
(f ra nettstedet til Staples Solutions). Hvis nettleseren din ikke aksepterer cookies fra vår nettside, kan
tilgang til bestemte nettsider bli nektet og/eller bruken av alle nettstedets funksjoner som helhet kan
begrenses. Hvis du velger å blokkere bestemte cookies, vennligst se instruksjonene i den detaljerte
oversikten.
For mer inf ormasjon om cookies fra tredjeparter og hvordan du kan melde deg av, henviser vi
til https://www.youronlinechoice.eu eller https://www.aboutads.info/choices.
Har du spørsmål eller en forespørsel?
For spørsmål om cookie-erklæringen eller om Staples Solutions, vennligst kontakt oss via
dpo.nordic@staples-solutions.com.
Ønsker du å sende inn en klage?
Du kan sende inn en klage om Staples Solutions bruk av cookies via dpo.nordic@staplessolutions.com eller til din lokale tilsynsmyndighet.
Endringer i cookie-erklæringen
Staples Solutions forbeholder seg retten til å gjøre endringer i cookie-erklæringen. I tilfelle betydlige
endringer implementeres, kan Staples Solutions velge å informere deg om endringene og gi deg
muligheten til å endre cookie-innstillingene. Vi anbefaler deg å kontrollere cookie-erklæringen
regelmessig slik at du holder deg oppdatert på eventuelle og relevante endringer.
Denne cookie-erklæringen ble sist oppdatert 27.juni 2018.

