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Informasjonskapsler og annen sporingsteknologi kan brukes på våre nettsider og på ulike måter. Derfor
føler vi at det er viktig å forklare for deg hva informasjonskapsler er og hvorfor de brukes av Catawiki.
Vennligst les følgende informasjon grundig, slik at du forstår hvordan Catawiki bruker
informasjonskaplser og hvilke alternativer du har.
Med hensyn til personopplysningene som samles inn, håndterer vi det alltid i henhold til Catawikis
Personvernregler. Terminologi med stor forbokstav er definert i Vilkår og betingelser.
1. Hva er Informasjonskapsler?
En Informasjonskapsel er en liten mengde data som er plassert i nettleseren på datamaskinen eller på
mobilenheten. Informasjonskapsler bruker flere teknikker for å legge inn data på eller for å lese data fra
enheter av brukere, for eksempel fra din datamaskin, bærbar datamaskin, nettbrett eller smarttelefon
for å for eksempel identifisere deg eller lagre dine preferanser. De mest kjente Informasjonskapslene er
små (tekst)filer som er plassert på enheter og kan identifiseres igjen på et senere tidspunkt. Vi bruker
også andre sporingsteknikker som javascripts, web beacons (tagger) (små blokker med kode installert
på en nettside, app eller annonse som kan hente viss informasjon om enheten og nettleseren du
bruker) eller enhetsfingeravtrykk, mobilidentifikatorer og sporing URLer. Alle disse teknologiene kalles
sammen "Informasjonskapsler" i denne informasjonskapsel-erklæringen. På slutten av denne
Informasjonskapsel-erklæringen finner du en liste over alle Informasjonskapsler som vi bruker og deres
formål.
2. Hvor lenge forblir Catawiki's Informasjonskapsler aktive?
Informasjonskapslene vi bruker varierer i levetid. En "øktinformasjonskapsel" utløper når du lukker
nettleseren din mens en "vedvarende informasjonskapsel" forblir i enheten i en viss periode. Se
tabellen på slutten av denne informasjonen for de enkelte retensjonsperiodene. Du kan slette alle
Informasjonskapslene fra nettleseren din når du vil via Informasjonskapsel-innstillingene i nettleseren
din. Oppholdet mellom disse innstillingene varierer avhengig av hvilken nettleser du bruker. For å finne
ut hvor du er, bruk søkefunksjonen på innstillingssiden eller bruk hjelpefunksjonen i nettleseren din.
3. Hvilke Informasjonskapsler bruker Catawiki?
Vi bruker såkalte Førsteparts Informasjonskapsler samt Tredjeparts Informasjonskapsler. Førsteparts
Informasjonskapsler er plassert og leses av Catawiki selv. Tredjeparts Informasjonskapslene er
Informasjonskapsler som er plassert og / eller leses av tredjeparter. Vi bruker også såkalte
Sporingsinformasjonskapsler. Våre egne Sporingsinformasjonskapsler er bare brukt til å spore dine
vaner på vår egen Nettplattform. Tredjeparts sporingskapsler kan også brukes til å spore surfevanene
dine på flere (andre) nettsteder, ikke bare på vår nettplattform. Vi kan ikke kontrollere slik sporing og vil
derfor henvise deg til personvernregler fra de involverte tredjepartene. På tabellen på slutten av denne
Informasjonskapsel-erklæringen kan du se nøyaktig hvilken tredjepart som plasserer Tredjeparts
Informasjonskapsler på Catawiki.
Funksjonelle Informasjonskapsler. Funksjonelle Informasjonskapsler er Informasjonskapsler som er
nødvendige for å gjøre bruk av Nettplattformen eller visse funksjoner mulige. Det finnes for eksempel
en Informasjonskapsel som sørger for at du blir logget inn og ikke må logge inn kontinuerlig når du
klikker på en kobling på Nettplattformen. Disse Informasjonskapslene er plassert uavhengig av
samtykke når du besøker Nettplattformen eller bruker relevante funksjoner. Vi bruker også
Funksjonelle Informasjonskapsler til:
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●
●
●
●
●

sjekke hvilken type konto du har
oppdage om du er logget på
lagre typen enhet som ble brukt til å besøke nettplattformen
sjekke om gallerivisningen eller listevisningen er brukt
sjekke om du er på auksjonssiden eller samlerportalen

Analytiske og forskningskapsler. Disse Informasjonskapslene fanger opp hvordan besøkende bruker
Nettplattformen. Vi kan bruke informasjonen fra disse Informasjonskapslene for å analysere bruken av
Nettplattformen og avgjøre hva som forårsaker feil på Nettplattformen. Noen av dem er plassert
uavhengig av samtykke når du besøker Catawiki, f.eks. de som bare samler aggregerte data. Analytiske
og forskningskapsler brukes til å:
● spore antall brukere på nettplattformen
● spore tiden du bruker på Nettplattformen
● spore rekkefølgen der du ser forskjellige nettsider
● bestemme hvilke deler av nettplattformen som trenger forbedringer
● vise deg tilbakemeldingsundersøkelser
● forstå hvilken type bruker du er
Innstillings-informasjonskapsler. Vi bruker disse informasjonskapslene for å vite hva du liker og
hvordan du oppfører deg på nettplattformen. Basert på dette kan vi vise deg parti i auksjon som
samsvarer mest med dine interesser. For å vise deg personlig innhold på vår Nettplattform bruker vi
disse informasjonskapslene til å følge oppførselen din slik at vi får en ide om dine interesser og til å
lagre IDen til auksjonen du valgte å se.
Kommersielle Informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene brukes til å vise deg annonser på
tredjeparts nettsteder som samsvarer med dine interesser basert på din oppførsel på vår Nettplattform,
f.eks. hvilke parti du så på. Vi bruker disse informasjonskapslene og til å spore hvilke annonser du
allerede har sett for å forhindre at du ser de samme annonsene hele tiden og til sjekke om en annonse
ble klikket på.
Sosiale medier-kapsler. Vi ønsker å tilby brukerne muligheten til å dele sine erfaringer med vår
Nettplattform og Tjeneste via sosiale medier. Av denne grunn har vi plassert noen sosiale medier
knapper og alternativer på vår Nettplattform. Gjennom disse knappene og alternativene, kan de
respektive sosiale medierne legge inn Informasjonskapsler, som de senere kan lese. Disse
Informasjonskapslene tillater:
● påloggede brukere av utvalgte sosiale medier-plattformer for å dele innhold direkte fra
nettplattformen
● At Brukerne kan se innebygde videoer fra vår offisielle youtube-kanal ved hjelp av
Youtube-forbedret modus
4. Hvordan kan du kontrollere bruk av Informasjonskapsler?
Du kan administrere dine Informasjonskapsel-innstillinger i nettleseren du bruker. Følg instruksjonene
fra nettleseren din angående hvordan du aksepterer, fjerner eller avviser Informasjonskapsler. Vennligst
vær oppmerksom på at våre førsteparts-Informasjonskapsler spiller en viktig rolle i vår tjeneste. Hvis du
bestemmer deg for ikke å akseptere dem, kan dette påvirke tilgjengeligheten og funksjonaliteten til
noen av våre funksjoner som gjør vår Nettplattform enkel å bruke og attraktiv. For eksempel, når du slår
disse informasjonskapslene av, må du kanskje logge på hvert besøk. For å administrere
tredjeparts-Informasjonskapsler, kan du besøke nettstedene  http://www.networkadvertising.org/ or
http://www.youronlinechoices.com/. Disse nettstedene lar deg blokkere Informasjonskapsler fra
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bestemte tredjeparter. Hvis du velger å slå av bestemte Informasjonskapsler, kan du fortsatt se
onlineannonsering, men annonsene vil ikke skreddersys dine interesser eller preferanser.
5. Kan denne Informasjonskapsel-erklæringen bli endret?
Vi kan endre eller komplettere denne Informasjonskapsel-erklæringen. Vi streber etter å holde
informasjonen om Informasjonskapsler oppdatert, men understreker at Informasjonskapsler alltid vil
bare være ferskvare. På grunn av den konstante innovasjonen av Nettplattformen, og det faktum at
Internett og de berørte partene hele tiden endrer seg, er det mulig at oppdatert informasjonskapsler og
informasjonen om dem ikke alltid er tilgjengelige i denne Informasjonskapsel-Vi kan endre eller
komplettere denne Informasjonskapsel-erklæringen. .
6. Kontakt
For spørsmål angående denne Informasjonkapsel-erklæringen og bruk av Informasjonskapsler på vår
Nettplattform, kan du alltid kontakte oss ved å sende en epost til privacy@catawiki.com.
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