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Politik om cookies
Introduktion
Om cookies
De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at
sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg på siden (ved hjælp af en
'sessionscookie') eller til gentagne besøg (ved hjælp af en 'fast cookie').
Cookies gør meget forskelligt som f.eks. at gøre det muligt for dig at navigere effektivt mellem
sider, at gemme dine præferencer og generelt forbedre din oplevelse på et websted. Cookies gør
interaktionen mellem dig og webstedet hurtigere og lettere. Hvis et websted ikke anvender cookies,
antager det pågældende sted, at du er en ny besøgende, hver gang du går til en side på stedet.
Hvis du for eksempel indtaster dine log-on-oplysninger og går til en anden side, vil du ikke blive
genkendt, og det vil ikke være muligt at holde dig logget på.
Nogle websteder bruger desuden cookies til at målrette
marketingmeddelelser ud fra din placering og/eller dine browservaner.

deres

annonce-

eller

Cookies kan blive anbragt af det websted, du besøger (‘førstepartscookies’), eller de kan
anbringes af andre websteder, der kører indhold på den side, du ser på (‘tredjepartscookies’). Lær
mere.
Hvad er en cookie?
En cookie er en enkel tekstfil, der gemmes på din computer eller mobile enhed af en webserver, og
det er kun den server, der vil kunne hente eller læse indholdet af den pågældende cookie. Hver
cookie er unik for din webbrowser. Den indeholder nogle anonyme oplysninger som f.eks. et
entydigt ID og webstedets navn samt nogle cifre og tal. Den tillader en hjemmeside at huske ting
som f.eks. dine præferencer eller indholdet i din indkøbskurv.
Hvad gør du, hvis du ikke ønsker cookies
Nogle mennesker finder det lidt påtrængende, at en hjemmeside gemmer oplysninger på deres
computer eller mobile enhed, især hvis disse oplysninger gemmes og anvendes af en tredjepart,
uden at de ved det. Selv om dette generelt er ret harmløst, har du måske ikke lyst til at se
annoncer, der er målrettet dine interesser. Hvis du foretrækker det, kan du blokere nogle eller alle
cookies, eller du kan endog slette cookies, der allerede er blevet anbragt, men du skal være klar
over, at du måske går glip af nogle funktioner på det pågældende websted.
Sådan anvender CNH Industrial cookies
Cookies sætter os i stand til at identificere din enhed, eller dig, når du er logget ind. Vi bruger
cookies, der er strengt nødvendige for at sætte dig i stand til at bevæge dig rundt på siden eller for
at give dig visse grundlæggende funktioner. Disse cookies øger webstedets funktionalitet ved
f.eks. at gemme dine præferencer. Vi anvender desuden cookies til at forbedre webstedets
præstation, så du får en bedre brugeroplevelse.
Nedenfor finder du yderligere oplysninger om de enkelte cookiekategorier sammen med de
vigtigste cookies, der anbringes af CNH Industrials websteder.
Strengt nødvendige
cookies

Nogle cookies er strengt nødvendige for at du kan bevæge dig rundt på
webstedet og anvende dets funktioner. Uden disse cookies ville vi ikke
være i stand til at bestemme antallet af unikke brugere af stedet eller
tilbyde bestemte funktioner som f.eks. automatisk tilmelding til CNH
Industrials tjenester.
Strengt nødvendige cookies anbragt af CNH Industrial
Cookienavn
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ISAWPLB

Funktionscookies

Denne cookie (ISA Web Publishing Load
Balancing) bruges, når der udgives flere
webfrontendservere i ISA Server/TMG, for at
sikre, at anmodningerne går til samme server

Funktionscookies registrerer oplysninger om valg, du har truffet, og det
gør det muligt for os at skræddersy webstedet til dig. Hvis du for
eksempel har angivet din placering på CNH Industrials hjemmeside for at
kunne modtage dine lokale nyheder og vejrudsigten, bruger vi cookies til
at gemme dine præferencer vedrørende placeringen. Funktionscookies
kan også være i form af flashcookies, der opbevares i din Adobe Flash
Player og ikke i din browser. Disse anvendes til at give funktioner som
f.eks. automatisk genoptagelse ved at huske det punkt, hvor du
standsede afspilningen af et program, og til at gemme præferencer som
f.eks. din lydstyrkeindstilling.
Funktionscookies anbragt af CNH Industrial
Cookienavn
TimeZoneOffset

Sikkerhedscookies

Formål
Applikationscookie
til
registrering
tidszoneforskydning af brugerens browser
anvendelse af kalenderbookingsiden.

af
ved

Vi benytter sikkerhedscookies til at godkende brugerne, forhindre ulovlig
brug af loginoplysninger og beskytte brugeroplysninger mod
uautoriserede parter.
Vi kan f.eks. benytte cookies, der indeholder digitalt signerede og
krypterede oplysninger om en bruger og/eller log-on-tid. Kombinationen
af disse to cookies giver os mulighed for at blokere mange typer angreb
som f.eks. forsøg på at stjæle indholdet af formularer, du måtte udfylde
på webstederne.
Sikkerhedscookies anbragt af CNH Industrial
Cookienavn

Formål

.ASPXAUTH &
ASP.NET_SessionId

Sessionscookies til godkendelse af slutbruger
(formularbaseret godkendelse).
Godkendelsescookie (i tilfælde af sessionscookie)
og cookie til at øge af sikkerheden ved
godkendelse (uagtet faste cookies)
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Vi anvender præstationscookies på alle CNH Industrials websteder til
intern brug for at hjælpe os med at give dig en bedre brugeroplevelse.
Oplysninger fra cookies hjælper os med at forstå, hvordan vores
besøgende bruger CNH Industrials websteder, så vi kan forbedre den
måde, vi præsenterer vores indhold for dig. De giver os endvidere
mulighed for at teste forskellige designideer til særlige sider som f.eks.
CNH Industrials hjemmeside. Vi indgår kun kontrakter med uafhængige
målings- og forskningsvirksomheder til udførelse af disse tjenester, og
når dette er tilfældet, kan disse cookies anbringes af en
tredjepartsvirksomhed (tredjepartscookies).
Præstationscookies anbragt af CNH Industrial
Cookienavn

Adfærdsbaseret
onlinereklame

Formål

CNH Industrials websteder, med reklamefunktioner, er skræddersyede til
den enkelte bruger. Vi benytter cookies til at bestemme, hvilken reklame
der er mest relevant for dig ud fra de områder, du besøger på vores
hjemmesider og din IP-adresses geoplacering. Nedenstående tabel giver
links til de individuelle annonceleverandørers fravælgelsesmekanismer.
I cookieindstillingerne kan du vælge, om du vil tillade, at disse cookies
anbringes. Hvis du ønsker at fravælge en enkelt organisations cookies,
skal du benytte nedenstående links.

Cookies til adfærdsbaseret onlinereklame
Cookienavn

Formål

Tredjepartscookies og indlejret indhold
Tredjepartscookies
Vi benytter et antal tredjeparter, der også kan anbringe cookies på deres websteder for at
understøtte funktioner på vores websteder (f.eks. Flickr, YouTube, Facebook, etc.). CNH Industrial
kontrollerer ikke udbredelsen af disse cookies. Du skal gå ind på tredjepartswebstederne for at få
yderligere oplysninger om disse.
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Tredjepartscookies er identificeret i nedenstående liste sammen med oplysninger om, hvordan du
kan fravælge dem.
Tredjepartscookies

Sider med dette indlejrede indhold kan have cookies fra disse websteder.
På samme måde kan der, når du bruger en af deleknapperne på et CNH
Industrial-websted, blive anbragt en cookie af den tjeneste, du har valgt
at dele indholdet igennem. CNH Industrial styrer ikke udbredelsen af
disse cookies, og dette værktøj vil ikke blokere cookies fra disse
websteder. Du skal kontrollere det pågældende tredjepartswebsted for at
få yderligere oplysninger om disse.
I cookieindstillingerne kan du vælge, om du vil tillade, at disse cookies
anbringes. Hvis du ønsker at fravælge en enkelt organisations cookies,
skal du benytte nedenstående links.
Tredjepartscookies
Cookienavn

Tredjepartslink

__utma

http://www.google.it/intl/it/analytics/

__utmb

http://www.google.it/intl/it/analytics/

__utmc

http://www.google.it/intl/it/analytics/

__utmt

http://www.google.it/intl/it/analytics/

__utmz

http://www.google.it/intl/it/analytics/

_ga

http://www.google.it/intl/it/analytics/

_gat

http://www.google.it/intl/it/analytics/

__unam

http://www.shareThis.com

__stid

http://www.shareThis.com

__stdstillery

http://www.shareThis.com

__uset

http://www.shareThis.com

__stgmap

http://www.shareThis.com

__stamap

http://www.shareThis.com

__stacxiommap

http://www.shareThis.com

__stdlxmap

http://www.shareThis.com

Indlejret indhold
Du vil endvidere se indlejrede knapper med ‘del’ på CNH Industrials websteder. Med disse kan
brugerne let dele indhold med deres venner gennem en lang række populære sociale netværk. Når
du klikker på en af disse knapper, kan der blive anbragt en cookie af den tjeneste, du har valgt at
dele indholdet igennem. Husk: CNH Industrial kontrollerer ikke udbredelsen af disse cookies.
Videregivelse
Vi sælger ikke de oplysninger, der indsamles af vores cookies, ligesom vi ikke videregiver
oplysninger til tredjepart, undtagen hvor det kræves af loven (f.eks. til regeringsmyndigheder og
retshåndhævende myndigheder).
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Hvis du ønsker at kontrollere, hvilke cookies der er anbragt på din enhed via CNH Industrials
websted, kan du finde ud af, hvordan du gør dette i Tredjepartscookies.
Adfærdsmarketing
Adfærdsmarketingsteknologi giver brugere og annoncører en mere værdifuld og unik oplevelse,
ved at vise reklamer og indhold, der er mere relevant for brugeren.
Det system, vi anvender, er en type "adfærdsmarketing på stedet", der benytter cookies til at
afdække generelle oplysninger om, hvilke sider på vores websteder, du besøger. Dette system kan
desuden se på IP-adresser, der kan tilføje generelle oplysninger om det land, den by eller det
område, hvori du er placeret, sammen med dit domænenavn (f.eks. hvilken internettjeneste du
benytter). Disse oplysninger gør det muligt at gruppere dig med andre mennesker med lignende
interesser, så du kan placeres i et "markedssegment". Derefter viser vi måske reklamer, som vi
mener, at personer i dit markedssegment vil finde relevante. Vi mener, at dette gør annoncering
mere interessant og nyttig for dig, og det er med til at øge den værdi, vi får ud af webstedet og fra
vores annoncører, og giver os dermed ultimativt større mulighed for at investere i fantastisk indhold
til fordel for alle brugere.
Sammensatte oplysninger
Det er vigtigt at bemærke, at vi eller vores tjenesteudbydere på intet tidspunkt vil forsøge at
identificere dig individuelt, og at vi på intet tidspunkt ved, hvem du er, eller hvilke sider du
individuelt har set på - vi sammensætter bare de relevante oplysninger for at oprette
markedssegmenter af grupper eller personer. Vores funktion "adfærdsmarketing på stedet" afviger
fra andre former for adfærdsmålretning, idet vi kun ser på din navigation på CNH Industrials
websted, og vi benytter og deler ikke oplysninger med eller fra andre websteder.
1.1

Administration af cookies

Webbrowsercookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du ændre indstillingen af din browser, så den
fortæller dig, når der sendes cookies til den, eller du kan helt afvise cookies. Du kan desuden slette
cookies, der allerede er anbragt.
Hvis du ønsker at begrænse eller blokere webbrowsercookies, der er placeret på din enhed, kan
du gøre dette via dine browserindstillinger. Hjælpefunktionen i din browser kan vise dig hvordan.
Alternativt kan du gå ind på www.aboutcookies.org, der indeholder omfattende oplysninger om,
hvordan du gør dette på en lang række desktopbrowsere.
De fleste CNH Industrial-websteder kan køre uden cookies, men du vil gå glip af nogle funktioner,
hvis du vælger at deaktivere cookies. For eksempel vil du ikke kunne indstille vejret efter den by,
du har valgt.
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