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Når du bruker nettsidene til Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal kommune legger nettleseren din igjen
elektroniske spor og informasjon. Informasjonen benyttes til å bedre innholdet i nettsidene våre. Denne
informasjonen forteller hva som samles inn, og hvordan vi bruker informasjonen.

1. Ansvar
Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal kommune er behandlingsansvarlig for innhenting og bruk av
personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av sidene.
Opplysninger som samles inn, lagres på egne servere som driftes av SÅTE IKT. Det er kun SÅTE og Stor-Elvdal,
Åmot, Trysil, Engerdal kommune som har tilgang til opplysningene. En avtale mellom SÅTE kommunene
og Evry regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til, og hvordan den behandles.

2. Webanalyse
Siteimprove er leverandør av verktøy for webanalyse og Siteimprove er databehandler for dataene som samles
inn til webanalyse. Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal kommune bruker Siteimprove for å analysere bruken av
nettstedet og forbedre innholdet. Siteimprove lagrer deler av IP-adressen til besøkende for å samle inn
geografisk informasjon. Datatilsynet regner IP-adresser som en personvernopplysning. SÅTE kommunene har
aktivert en IP-maskering i sporingskoden for å styrke personvernet. Det betyr at Siteimprove fjerner den siste
åttebitgruppen i IP-adressene til besøkende før adressene brukes og lagres. Kapselen fjernes fra datamaskinen
når du lukker nettleseren.
Data fra Siteimprove lagres på egne servere hos Siteimprove i Danmark. Data deles ikke uten Stor-Elvdal,
Åmot, Trysil, Engerdal kommunes samtykke, med unntak av gitte avgrensende situasjoner, som når det kreves
ved lov (politi/domstoler).

3. Informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din enhet når du laster ned en nettside. Innholdet i
informasjonskapslene utveksles mellom deg og www.stor-elvdal.kommune.no , www.amot.kommune.no ,
www.trysil.kommune.no , www.engerdal.kommune.no hver gang du ser på en side. Kapslene sørger for at
nettstedet fungerer best mulig og benyttes ikke for å identifisere deg som person.
Informasjonskapsler ved bruk av og www.stor-elvdal.kommune.no , www.amot.kommune.no ,
www.trysil.kommune.no , www.engerdal.kommune.no :


Kapselen (Cookie) WSS_FullScreenMode brukes internt av kommunen ved oppdatering og fornyelse av
websidene. Kapselen fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.



Kapselen nmstat (Siteimprove) holder på informasjon om hvilken enhet og hvilken nettleser du bruker,
slik at nettsidene våre kan presentere innhold til riktig type enhet (pc, mobil, nettbrett, etc.). Kapselen
har en varighet på 1000 dager.
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Kapselen siteimproveses sporer hvilke sider besøkende går inn på under besøk på våre hjemmesider.
Denne kan bli brukt til å redusere antall tid man bruker for å finne informasjonen man søker.

For Stor-Elvdal kommune gjelder i tillegg følgende i forbindelse med karriere.no:


Kapselen GA og GID skiller brukere via en anonym identifikator, med for førstnevnte en langvarig
levetid på 2 år, og sistnevnte en levetid på 2 timer. GA har således en mulighet for å se de ulike
jobbannonsene eller bedriftspresentasjonene som vises for samme bruker, uten at brukeren kan
identifiseres via disse cookie'ene.



GAT er en teknisk cookie med verdi = 1, som settes etter et sekund etter at siden er lastet, for å
bremse hastigheten på trackingkall hvis mange sider lastes i rask rekkefølge.

Vi benytter GAs anonymiseringsfunksjon som maskerer deler av ip adressen til brukeren. Vi har således ingen
mulighet til å identifisere den individuelle brukeren via disse trafikkmålingene.

Spørsmål vedrørende informasjonskapsler (cookies) kan rettes til servicetorget eller postmottak i hver av
kommunene. Henholdsvis: postmottak@stor-elvdal.kommune.no , postmottak@amot.kommune.no ,
postmottak@trysil.kommune.no , postmottak@engerdal.kommune.no

Du finner mer informasjon om personvern her:
 Personopplysningsloven, inkludert GDPR (på norsk):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38?q=personopplysningsloven
 Personvern i EU - GDPR (på engelsk): https://eugdpr.org/
 Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/

Viser også til:
 Personvernerklæring
 Personvernombud
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