
Personvernerklæring 

Personvern  
Behandlingen av personvernsopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i 
personvernsopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven (lov om 
elektronisk informasjon), markedsføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan 
informasjon som kan knyttes til en person, skal behandles. 

Personlig tilpasninger 
For å sikre at innhold blir mest mulig relevant for deg, bruker vi informasjonskapsler som inneholder 
data om for eksempel språk, segment og digital enhet. 

Cookies (informasjonskapsler) 
Når du besøker våre nettsider registreres ulike biter av informasjon om deg i en ”Cookie”. En Cookie 
(informasjonskapsel) er en liten fil som lagres lokalt hos deg. Den er ikke skadelig og kan ikke 
inneholde virus eller programmer. Det den gjør er å lagre informasjon fra nettstedet vårt, for eksempel 
når du besøkte oss sist eller data du har tastet inn i et skjema. 

Det er cookies som gjør at en nettside husker hvilket språk du foretrekker, hvilket navn du pleier å fylle 
et skjema med, og hvor i verden du er. En cookie blir lagret av din nettleser på din maskin, og du kan 
selv slette alle lagrede cookies gjennom nettleserens preferanser dersom du ønsker det. 

Innstillinger for bruk av informasjonskapsler i net tlesere 
Ved å tillate bruk av informasjonskapsler vil du kunne få en mer relevant brukeropplevelse av 
nettsteder du besøker. Du kan likevel endre på dette ved å gjøre endringer i innstillinger i din nettleser. 
På nettvett.no finner du beskrivelser til hvordan du kan slette informasjonskapsler eller avvise 
informasjonskapsler. 

Analytiske formål 
Vi benytter ingen systemer som lagrer informasjon om deg for analytiske formål.  

Ingen personlig informasjon lagres hos oss 
Vi lagrer ingen form for personlig informasjon om deg gjennom våre nettsider. Vi lagrer ikke personlig 
informasjon som for eksempel navn, nummer, epost, alder, kjønn, hobbyer, hvilke andre nettsider du 
besøker, osv. Som nevnt over, så kan for eksempel navn og epostadresse gjerne bli lagret i din 
nettleser som en informasjonskapsel, men dette er ikke informasjon vi har tilgang til. Cookies er til for 
å gjøre din opplevelse av nettsider brukervennlige og optimalisert for deg som bruker. 

 
Fremtidige endringer  
Era Regnskap AS forbeholder seg retten til å endre hvilke tjenester og informasjonskapsler vi bruker 
på vårt nettsted. 
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