
 

 

 

HOWMET AEROSPACE – MERKNAD OM INFORMASJONSKAPSLER 

 
Dette nettstedet er ett av flere nettsteder («Nettsted(er)») som eies og driftes av Howmet Aerospace Inc. 

(sammen med våre tilknyttede selskaper og datterselskaper «Howmet Aerospace», «vi», eller «oss»). Les disse 

retningslinjene for informasjonskapsler og tilsvarende teknologi («Retningslinjer for informasjonskapsler») for å 

forstå hvordan vi bruker informasjonskapsler, nettsignaler og sporingsteknologier, hvordan vi deler informasjon 

de gir og hvordan du kan kontrollere eller administrere ditt samtykke til innsamling av data ved hjelp av disse 

teknologiene. 

 
Disse retningslinjene for informasjonskapsler er innlemmet i våre retningslinjer for personvern. Vilkår 

med stor bokstav som ikke er definert her vil ha definisjonene som er fastsatt i retningslinjene for 

personvern. 

 
Vi bruker informasjonskapsler og tilsvarende teknologier på følgende måter og som ellers kommunisert til deg 

fra tid til annen (underlagt ditt samtykke når gjeldende lover krever det). 

 
Hva er informasjonskapsler og tilsvarende teknologier? 

 
En informasjonskapsel er en liten tekstfil som et nettsted plasserer på enheten din. Informasjonskapsler brukes av de 

fleste nettsteder for sikkerhet, for å lære om og forbedre hvordan brukere navigerer et nettsted, eller for å aktivere 

ulike funksjoner. Informasjonskapsler kan for eksempel la nettstedet lagre passordet ditt, fastslå om det er første 

gangen du besøker nettstedet og hvor lenge du oppholdt deg på hver side, fastslå om du ble ført til nettstedet av et 

annet nettsted og annen tilsvarende informasjon. 

 
Liknende teknologier, som for eksempel nettsignaler eller pikselkoder, fungerer vanligvis gjennom bruken av små 

filer, som for eksempel en GIF eller PNG, som åpnes på siden, annonsen eller i en e-postmelding. Forespørselen for 

disse filene fra en server avslører bestemt informasjon, som for eksempel nettlesertype, IP-adresse og annen 

informasjon. Sporingspiksler (noen ganger kalt nettsignaler) er elektroniske koder med en unik identifikator som er 

innebygget på nettsteder, i nettannonser og/eller e-postmeldinger, og er utviklet for å gi bruksinformasjon, som for 

eksempel annonsevisninger eller annonseklikk, måle populariteten til nettstedene og tilknyttet annonsering, og til å 

ta seg tilgang til brukerinformasjonskapsler. Vi kan også bruke disse teknologiene til å samle inn, analysere og 

korrelere med andre sporingsteknologier bestemt informasjon relatert til enheten du bruker for å ta deg tilgang til 

nettstedene, som for eksempel IP-adresser, nettlesertype og -versjon, nettleserspråk, OS-versjon, unike 

enhetsidentifikatorer og annen informasjon om datamaskinen(e) og/eller mobilenheten(e) dine, i den grad de gjøres 

tilgjengelige av din enhet, OS eller din valgte konfigurering eller valg. I visse tilfeller kan disse teknologiene brukes 

til å identifisere enheten eller nettleseren din gjennom en vanlig prosess kjent som «digitalt fingeravtrykk». 

 
Andre sporingsteknologier kan også omfatte lokalt delte objekter (også kjent som «Flash-informasjonskapsler»), 

HTML-informasjonskapsler eller annen sporingsprogramvare som lagrer data på enheten din på vegne av 

tredjeparter. Disse filene kan installeres gjennom nettleseren din eller annen programvare på datamaskinen som 

brukes av nettleseren din. Disse filene kan installeres av oss eller av en tredjepart. For å kontrollere lagringen av 

data gjennom programvare, kan brukere bli pålagt å endre preferanser i selve programvaren, gjennom en nettleser, 

eller gjennom bruken av spesielle tillegg eller plugin-moduler. 

 
Hva er forskjellen mellom øktinformasjonskapsler og vedvarende informasjonskapsler? 

 
Alle informasjonskapsler har en tidsgrense for hvor lenge de vil bli lagret. Informasjonskapsler klassifiseres vanligvis 

som «økt informasjonskapsler» eller «vedvarende informasjonskapsler» avhengig av hvor lenge de kommer til å 

lagres. Øktinformasjonskapsler blir værende på datamaskinen mens du er logget på et spesifikt nettsted og «utløper» 

eller slettes vanligvis fra enheten din når eller like etter at du forlater nettstedet, lukker nettleseren eller når du sletter 

dem. Vedvarende informasjonskapsler blir værende på enheten din over lengre tidsperioder, noen ganger på ubestemt 

tid, eller inntil du sletter dem. 

 
Hvordan kan disse teknologiene påvirke personvernet mitt? 

 
Informasjon fra informasjonskapsler og tilsvarende teknologier kan brukes til å samle inn informasjon om dine 

aktiviteter over tid og på ulike nettsteder. Informasjon kan for eksempel samles og brukes til å fastslå 

bruksmønstre på nettstedet, eller bare for å lagre innstillingene dine. I visse tilfeller kan vi bruke 

informasjonskapsler og tilsvarende teknologier til å koble informasjon om nettsurfing, visning eller annet bruk til 
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din enkelte enhet, nettleser og andre personopplysninger vi har om deg. Hvis du vil finne ut mer om hvordan 

informasjonskapsler og andre sporings- og analyseteknologier generelt sett blir brukt og hvordan de kan påvirke 

personvernet ditt, går du til www.allaboutcookies.org og våre retningslinjer for personvern. 
 

Hvilke informasjonskapsler/teknologier bruker vi og hvordan bruker/deler vi dem? 

 
Vi bruker informasjonskapsler og tilsvarende teknologier av flere viktige årsaker. For det første bruker vi 

informasjonskapsler til «essensielle» eller «funksjonelle» formål, som vil si at de muliggjør ulike funksjoner på 

nettstedene. Visse andre «analyse»- eller «ytelses»-informasjonskapsler sporer hvordan nettstedene brukes eller 

yter, og hvordan brukere engasjerer seg med nettstedene.  

 
Vær oppmerksom på at de spesifikke informasjonskapslene og teknologiene vi bruker kan endres uten varsel. 

Vi kan bruke tredjeparts analyseleverandører som bruker verktøy, for eksempel Google Analytics, til å 

forbedre vår nettstedsanalyse. Se din nettlesers innstillinger-meny for en liste over informasjonskapslene som 

for øyeblikket er i bruk på nettstedene våre. Du kan kontakte oss ved hjelp av informasjonen nedenfor hvis du 

har spørsmål om eventuelle spesifikke informasjonskapsler eller annen teknologi. 

 
Vi bruker generelt sett følgende typer informasjonskapsler og tilsvarende teknologier på nettstedene våre: 

 
Essensielle og funksjonelle informasjonskapsler/teknologier 

 
Nettstedene våre inneholder vanligvis visse informasjonskapsler, nettsignaler og sporingsteknologier som muliggjør 

ulike operasjoner på nettsiden. Våre nettleserbaserte nettsteder forespør for eksempel installasjon av essensielle 

informasjonskapsler for å opprettholde en aktiv økt, eller for å holde deg logget på kontoen din. Våre 

nettleserbaserte nettsteder kan på tilsvarende måte forespørre installasjon av en informasjonskapsel for ulike 

funksjoner, for eksempel hvis du ønsker at nettleseren skal huske brukernavnet eller passordet ditt, eller for å holde 

deg pålogget etter at en økt er avsluttet. Vær oppmerksom på at hvis nettleseren din ikke godtar 

informasjonskapsler, eller hvis du ikke gir samtykke til disse informasjonskapslene, er det ikke sikkert at disse 

funksjonene vil fungerer riktig eller brukeropplevelsen din vil lide av det. 

 
Analyseinformasjonskapsler/-teknologier 

 
Nettstedene våre bruker informasjonskapsler, nettsignaler og sporingsteknologier for å forstå hvordan brukere 

navigerer på nettstedene våre og for å identifisere innholdet brukere viser. Når du for eksempel først kommer til 

nettstedet vårt, kan nettstedene våre installere flere øktinformasjonskapsler som sporer hvor lenge du blir værende på 

hver side. Nettstedene våre kan også installere vedvarende informasjonskapsler som hjelper oss med å spore antallet 

brukere som vender tilbake og til å forstå hvordan brukere når nettstedene våre. Disse informasjonskapslene, 

nettsignalene og sporingsteknologiene brukes vanligvis for å forbedre ytelsen til nettstedene våre, og til å finne ut 

hvordan brukere kommer seg til og samhandler med funksjonene på nettstedene våre eller andre nettsteder. 

 
Disse informasjonskapslene eller teknologiene kan plasseres eller kontrolleres av oss eller våre klarerte 

tredjeparts tjenesteleverandører. Vi jobber for eksempel for øyeblikket med visse analyseleverandører (som for 

eksempel Google) for å analysere bruken av nettstedene våre. Denne informasjonen kan analyseres samlet av 

våre tredjeparts tjenesteleverandører eller kobles sammen av oss med annen informasjon vi har om deg. 

 
Annonserings og -målrettingsrelaterte informasjonskapsler/teknologier 

 
Nettstedene våre bruker også informasjonskapsler, nettsignaler og sporingsteknologier for å forstå, tilpasse og 

levere innhold og annonsering gjennom nettstedene våre. Vi kan for eksempel bruke tredjeparter som 

nettverksannonsører og annonseutveksling til å levere annonser på Internett, og kan bruke tredjeparts 

analyseleverandører for å evaluere og gi oss og/eller tredjeparter informasjon om bruken av disse annonsene på 

tredjeparts nettsteder og visning av annonser og innholdet vårt. Informasjonen de samler inn omfatter informasjon 

om dine besøk til nettstedet vårt, som for eksempel sidene du har vist. Disse tredjeparts sporingsteknologiene kan 

informere, optimalisere og levere annonser basert på din bruk av nettstedene og eventuell demografisk informasjon 

som er samlet inn gjennom din bruk av nettstedene. Disse teknologiene gir for eksempel (a) innsikt om 

preferansene dine og atferden din for å hjelpe med å levere mer relevante annonser og tjenester til deg; (b) hindre 

at du ser de samme annonsene for mange ganger; og (c) forstå effektiviteten av annonsene som er blitt levert til 

deg.
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Denne innsamlingen og annonsemålrettingen skjer både på våre nettsteder og tredjeparts nettsteder som deltar i 

annonsenettverket, som for eksempel nettsteder som viser annonser levert av annonsenettverket. Vi kan også 

dele informasjon om din bruk av våre nettsteder med annonserings og -analysepartnere, og vi kan koble data 

avledet fra disse teknologiene sammen med annen informasjon vi har om deg (for eksempel om du er en gjest 

hos oss eller har en konto). Denne prosessen hjelper oss også med å spore effektiviteten av 

markedsføringsarbeidet vårt og finne ut mer om produktene og tjenestene som er av interesse for deg og 

kundene våre. Vi og tredjeparter bruker tredjeparts teknologier sammen for å rapportere hvordan dine 

annonsevisninger, bruk av annonseringsnettsteder og interaksjonene dine med disse annonsevisningene og/eller 

annonsenettsteder, er relatert til besøk til våre nettsteder. Se våre retningslinjer for personvern for ytterligere 

detaljer. 
 

Hvordan kan jeg slette informasjonskapsler eller trekke tilbake samtykket? 

 
Det er flere måter du kan kontrollere informasjonskapsler, nettsignaler og sporingsteknologier eller trekke tilbake 

samtykket ditt til at informasjon samles inn. For det første lar mange nettlesere deg endre innstilingene slik at 

nettleseren enten tillater eller blokkerer installasjon av informasjonskapsler. Du kan slette alle informasjonskapsler 

som er lagret av nettleseren din ved hjelp av nettleserens personvernmeny. 

 
Tredjeparter kan gi deg et valg om du vil eller ikke vil at informasjon samles inn for det formålet. Hvis du vil 

finne ut mer om å avmelde deg fra Googles analyse- eller markedsføringsnettsteder, går du til 

http://www.google.com/analytics/tos.html Vilkår for bruk av Google Analytics ,Googles retningslinjer for 

personvern, eller Google Analytics-avmelding. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du melder deg av Googles 

bruk av informasjonskapsler, går du til  Googles annonseinnstillinger her. 
 

Hvis du ønsker å ta steg for å melde deg av visse nettannonsører, kan du besøke Digital Advertising Alliance 

sin avmeldingsside på http://www.aboutads.info/choices eller Network Advertising Initiative på 

www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp eller hvis du befinner deg i EU, på 

http://www.youronlinechoices.eu. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer 

informasjonskapsler eller andre valg på nett, går du til https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 
 

Vær oppmerksom på at de fleste moderne nettlesere har en «ikke spor»-funksjon som kan hjelpe deg med å beskytte 

personvernet ditt. For våre nettsteder styres dette av systemet for samtykke til informasjonskapsler som vi bruker.  

 
Oppdateringer til disse retningslinjene 

 
Vi kan fra tid til annen oppdatere disse retningslinjene for informasjonskapsler. Vi vil legge ut den nyeste 

versjonen av disse retningslinjene for informasjonskapsler med ikrafttredelsesdato på nettstedene våre. Din 

fortsatte bruk av nettstedene betyr at du godtar vilkårene i disse retningslinjene for personvern 

https://www.howmet.com/privacy/
http://www.google.com/analytics/tos.html
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out
https://adssettings.google.com/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

