COOKIEINFORMATION
Privacy Management Platform

Overholder dine nettsteder cookiereglene og GDPR?
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Prøv gratis i 30 dager

Ditt nettsted er omfattet av ePrivacy-reglene dersom det er bygget opp ved hjelp av
byggeklosser som setter cookies i brukerens nettleser. I så fall skal brukerne informeres og nettstedet skal i de tilfeller der det deles persondata, innhente samtykke før de
scripts som setter cookies aktiveres.
Om ditt nettsted setter cookies som bidrar til at det sendes persondata til tredjeparter
skal du ved et tilsyn kunne dokumentere de samtykker som dine brukere har gitt.
Mer enn 95% av alle nettsteder setter cookies eller sender personopplysninger som
bruker-ID, IP-adresser eller geolokasjoner til tredjeparter.

www.cookieinformation.com

jma@cookieinformation.com

+47 905 92 625

Samtykkeløsningen inneholder
Cookie pop-up

Scanning

Banneret informerer brukeren om cookies og ber
om samtykke. Banneret fører logg over hver enkelt
brukers samtykke.

Cookie Information scanner månedlig ditt nettsted
og dokumentere eksakt hvilke cookies som blir
satt. Du har full kontroll og bestemmer selv hvor
mange sider og hvor ofte det skal scannes.

Til- og fravalg

Knowledgebase

Intuitive knapper gjør det enkelt for brukerne å
velge hvilke formål de vil gi samtykke til. Brukeren kan alltid enkelt se og endre sitt samtykke til
cookies.

Cookie Informations knowledgebase benyttes til
å oppdatere cookiedeklarasjonen på ditt nettsted.
Basen inneholder ekspertkunnskap om alle normalt benyttede første- og tredjeparts-cookies.

Cookiedeklarasjon

Blokkering av cookies

Cookiedeklarasjonen inneholder bl.a. detaljert informasjon om de cookies som nettstedets scripts
og pixels setter. Informasjonen som vises er hvilke
cookies som settes, hvilke virksomheter som
mottar data, hva disse blir brukt til og hvor lenge
brukeren blir tracket.

Cookie Informations Software Development Kit
(SDK) kontrollerer eksekvering av scripts som
setter cookies. Dette sikrer at tracking via cookies
først skjer, etter at brukeren har gott samtykke.
SDK’en kan implementeres både direkte i din kode
eller gjennom en tag manager.

Rapportering

IAB

•
•
•

Cookie Information er offisielt godkjent som
CMP-partner (Consent Management Platform)
hos IAB.

•

Oversikt over cookies
Nye og slettede cookies
Antall brukere, som gir samtykke til bruken av
cookies
Tilsynsrapport (ved behov)

Om Cookie Information

Cookie Information er en PrivacyTech-virksomhet som utvikler software som hjelper deg
og din virksomhet med å sikre at nettsteder og app’er tilfredsstiller GDPR & ePrivacy-regelverket. Samtidig sørger vi for at du oppnår konkurransemessige fordeler. Vi har hjulpet over
1.000 virksomheter og har behandlet 4.000.000.000 samtykker de siste 12 måneder.
Cookie Information ble etablert i København i 2011. Vi beskjeftiger i dag 25 høyt kvalifiserte
medarbeidere. Cookie Information AS (Norge) har kontor i Drammen, og representerer selskapet i det norske markedet. Cookie Information leverer løsninger globalt.
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