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COOKIEPOLICY 

NEF Kapitalforvaltning AS ("NEF") tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret 
for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.  

Cookies 
Våre sider benytter cookies (informasjonskapsler), og ved å bruke n-ef.no samtykker du i at vi kan sette 
cookies i din nettleser. 

Cookies er en standard internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. En cookie legges i 
din nettlesers internminne, som gjør at vi bedre kan forstå hvordan du bruker nettstedet. På sikt 
bruker vi denne kunnskapen for å tilby deg en bedre opplevelse når du besøker n-ef.no  

De fleste nyere nettlesere, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt på å akseptere 
cookies automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du derfor selv velge å endre 
innstillingene i din nettleser slik at cookies ikke blir akseptert. 

Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt. 
Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig. 
Her er en oversikt over hvilke cookies vi bruker på våre nettsider: 

Navn: Google Analytics 
Formål: Samler informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden. Vi benytter denne 
informasjonen for å lage rapporter og videre for å forbedre nettsiden. Cookiene samler kun 
informasjon som er anonym, derav antall besøkende på nettsiden, hvor besøkende kommer fra og 
hvilke sider de besøker. 

Cookie navn: _unam, _utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz, _ga, gat. Les mer om de ulike og deres 
funksjon hos Google. 

Navn: Google Display Advertising 

DoubleClick cookien er en tredjeparts cookie som medfører at Google, viser egne målrettede annonser 
fra n-ef.no på en rekke nettsteder på internett som er del av Google sitt innholdsnettverk. Dette er 
også kjent som remarketing. Vi bruker dette for å tilpasse annonser for brukere basert på interesser og 
tidligere nettstedsbruk. Denne målrettingen bidrar til en mer relevant markedsføring for deg som 
bruker. I henhold til Google sin personvernpolitikk samler vi ikke inn eller bruker din informasjon for å 
identifisere deg. 

Du kan til enhver tid reservere deg mot målrettede Google Displayannonser ved å trykke her 
 

https://www.google.com/policies/technologies/types/
https://adssettings.google.com/

