Cookie Policy
www.nrp.no
www.nrp.no bruker informasjonskapsler
(cookies) levert av Google Analytics.
Å
analysere hva brukeren leser, hvordan
brukeren navigerer på sidene mv., bidrar til å ta
riktige beslutninger for å forbedre og utvikle
brukeropplevelsene. For mer informasjon,
besøk Google.

www.nrp.no
www.nrp.no is using cookies by Google
Analytics. Analyzing what content users read,
how users access the web site, et cetera, is
helpful for doing the right choices to enhance
the best user experience. For more
information, visit Google.

NRP InvestorPortal
I NRP InvestorPortal (etter innlogging) bruker vi
informasjonskapsler
(cookies)
som
er
nødvendige for å sikre at brukere kan
gjennomføre sine ønskede handlinger på NRP
InvestorPortal. Dette er sesjonsbaserte cookies
som slettes etter hvert besøk når du lukker
nettleseren.

NRP InvestorPortal
In NRP InvestorPortal (log-in services) NRP uses
cookies in order to let the user perform the
requested tasks on the NRP InvestorPortal.
These are session-based cookies which are
deleted subsequent to each visit when you
close the browser.

I tillegg bruker vi en såkalt fast
informasjonskapsel (persistent cookie) for å
spore og analysere brukeres aktivitet. Av
sikkerhetsmessige årsaker vil du bli logget av
etter 15 minutter uten aktivitet mot denne
informasjonskapselen. Denne informasjonskapselen vil bli automatisk slettet i henhold til
innstillingene på din nettleser.

In addition, we use a so-called persistent
cookie to trace and analyze the user’s activity.
For security reasons you will be logged off after
15 minutes of inactivity towards this persistent
cookie. This cookie will be automatically
deleted according to the settings in your
browser.

Vi bruker Google Analytics for å analysere
siden, sidens interaksjon og ruten besøkende
tar mellom sidene. Her finner du en detaljert
beskrivelse av alle Google Analytics cookies og
hva de brukes til

We use Google Analytics to analyze the traffic
in the NRP InvestorPortal and the way users
navigate through the pages. On this link you
will find a detailed description of all Google
Analytics cookies and their use:

Vi anbefaler deg å logge ut og lukke nettleseren
etter hvert besøk for å beskytte dine data mot
tilgang fra tredjepart.”

We recommend you to log out and close your
browser after each visit to protect your data
from access from third parties.
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