
Informasjonskapsler (cookies) 

As Blomsterringen Engros sine nettsteder og de aller fleste nettsider benytter seg av såkalte 

informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er 

en liten tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside lagres på din datamaskin.  

AS Blomsterringen Engros bruker disse informasjonskapsler til å forbedre brukeropplevelsen 

på nettsiden samt for å samle inn statistikk som vi benytter til å gjøre nettsidene våre bedre. 

Ved å benytte AS Blomsterringen Engros sine nettsteder samtykker du i at vi kan sette 

informasjonskapsler i din nettleser.  

På Nettvett.no kan du lese om hvordan du kan stille inn nettleseren din for å akseptere eller 

avvise informasjonskapsler.  

Vi benytter følgende cookies levert av Google Analytics og Azure: 

ARRAffinity - Microsoft Azure hosting environment affinity cookie used for routing to a certain Azure 
web app instance, expires: session 
 
.ASPXANONYMOUS - stores a unique ID for anonymous users, expires in 70 days 
 
ASP.NET_SessionId - used by ASP.NET runtime to store a unique identifier for session, expires: 
session 
 
_ga - used by Google Analytics to identitify unique users, expires in 2 years 
 
_gat - used by Google Analytics to throttle the request rate, expires in 10 minutes 
 
_gid - used by Google Analytics to distinguish users, expires in 24 hours 
 
ai_session - used by Microsoft Application Insights software (to collect statictical usage and telemetry 
information for Azure cloud platform hosted apps), a unique anonymous session identifier cookie, 
expires in 30 minutes 
 
ai_user - used by Microsoft Application Insights software (to collect statictical usage and telemetry 
information for Azure cloud platform hosted apps), a unique user identifier cookie enabling counting 
of the number of users accessing the application over time, expires in 1 year 
 

Vi benytter ikke cookies fra andre leverandører (3. part). 

Informasjonen som lagres kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner. 

Vi gir ingen informasjon videre til 3. part. 

 

 

http://www.nettvett.no/personvern/informasjonskapsler-cookies/slik-avviser-du-informasjonskapsler-cookies

