
Nedenfor følger en uttømmende liste over alle cookies som er relevante for brukerens relasjon til Jyb: 

 

Nødvendighet 

System 

Navn  Leverandør  Domene  Formål  Utløp  

XSRF-TOKEN  Admin.jyb.no  Admin.jyb.no  

  

Ivaretar sikkerheten til våre 
besøkende ved å hindre misbruk av 
nettsidene våre og opprettelse av 
falske nettsider 

1 dag  

laravel_session  Admin.jyb.no  Admin.jyb.no  

  

Denne cookien blir brukt internt av 
JYB når vi laster opp eller fornyer 
innholdet på Admin.jyb.no  

Sesjon  

 

Stripe 

__stripe_mid  .Admin.jyb.no  Admin.jyb.no  

  

Stripe bruker cookien for å huske 
hvem du er og for å få Profoto til å 
prosessere betalinger uten å lagre 
kredittkortopplysninger på sine 
servere.  

12 måneder  

 

Google 

_gmb_ga_test  www.google.no  Admin.jyb.no  

  

For å bruke Google Maps   11 måneder  

 

 

 

Statistikk og Analyse 

Google 

AID  .google.com  

.googleadservices.com  

  

Admin.jyb.no  

  

Denne cookien linker aktiviteten 
din til andre enheter som du 
tidligere har vært innlogget på 
med din google account.  

Den brukes også for å få 
oversikt over ytelse på ads og 
konverteringer. 

13 måneder  



SIDCC  .google.com  Admin.jyb.no  

  

Sikkerhetscookie som beskytter 
brukerdata fra uautorisert 
tilgang. 

3 måneder  

SSID 

SAPISID 

APISID 

HSID 

OTZ 

 

.google.com 

.google.no 

  

Admin.jyb.no  

  

HSID, SSID, OGPC, APISID, OTZ 
og SAPISID cookies samler 
brukerinformasjon for videoer 
som er hostet av YouTube, samt 
hvor de kommer fra og hvordan 
de bruker nettsiden. 

  

23 måneder  

__utma 
__utmc  

.google.com 

.google.no  

Admin.jyb.no  

  

Samler antall ganger en person 
har besøkt nettsiden sammen 
med tidspunkt og siste besøk. 

 

  

24 måneder  

__utmb  .Admin.jyb.no  Admin.jyb.no  

  

Registrerer tidspunkt på når en 
person besøker vår nettside og 
brukes til å kalkulere varigheten 
av nettsidebesøket. 

1 dag  

__utmt_UA-
75219743-1  

__utmt_UA-
75219743-4 

 

.Admin.jyb.no  Admin.jyb.no  

  

Brukes til å begrense antall 
forespørsler som skjer via 
Analytics.  

1 dag  

__utmz  .google.no 

.google.com 

Admin.jyb.no  

  

Tracker når en person besøker 
en side for første gang. 

 

  

6 måneder  

_ga  .JYB.no  Admin.jyb.no  

  

Brukes til å holde oversikt over 
besøkende på siden og statistikk 
på dette. 

 

24 måneder  

_gat_UA-
75219743-
1_gat 

  

.JYB.no  Admin.jyb.no  

  

Setter begrensning på antall 
data samlet, hvis det går over 
en hvis mengde. Den samler 
ikke på personopplysninger. 

10 minutter  

_gcl_au  .JYB.no  Admin.jyb.no  

  

Gjør det mulig for oss å forstå 
hvordan en person bruker vår 
nettside. 

3 måneder  



_gid  .JYB.no  Admin.jyb.no  

  

Brukes av Google Analytics for å 
skille mellom ulike brukere  

1 dag  

 

 
Livechat 

amplitude_idliv
echatinc.com  

.livechatinc.co
m  

Admin.jyb.no  

  

Denne cookien er assosiert med 
software levert av LiveChat Inc. 
Som gjør det mulig for nettsiden å 
snakke med sine besøkende. 
Cookien gjenkjenner også 
tilbakevennende besøkende. 

9 år  

__lc.visitor_id.1
520  

.livechatinc.co
m  

Admin.jyb.no  

  

Legger til en ID til besøkende på 
chatten. 

18 måneder  

_ga  .livechatinc.co
m  

Admin.jyb.no  

  

Brukes til å holde oversikt over 
besøkende på siden og statistikk I 
forhold til dette. 

 

  

13 måneder  

 

LinkedIn 

__utma  .linkedin.co
m  

Admin.jyb.
no  

  

Samler antall 
ganger en person 
har besøkt 
nettsiden sammen 
med tidspunkt og 
siste besøk. 

19 
måned
er  

__utmz  .linkedin.co
m  

Admin.jyb.
no  

  

Tracker når en 
person besøker en 
side for første 
gang.  

7 dager  

_ga  .linkedin.co
m  

Admin.jyb.
no  

  

Brukes til å holde 
oversikt over 
besøkende på 
siden og statistikk I 
forhold til dette. 

24 
måned
er  

_guid  .linkedin.co
m  

Admin.jyb.
no  

  

Brukes til å 
identifisere 
enheter når de 
besøker vår 
nettside. GUID 

3 
måned
er  



inneholder ikke 
personopplysninge
r.  

AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40Ado
beOrg  

.linkedin.co
m  

Admin.jyb.
no  

  

Tillater å 
identifisere 
personer over flere 
forskjellige 
nettsideleverandør
er.  

19 
måned
er  

ELOQUA  .linkedin.co
m  

Admin.jyb.
no  

  

Analyserer antallet 
av besøkende på 
en side uten å 
påvirke 
opplastingstiden 
på nettleseren  

1 dag  

 

Markedsføring 

Facebook 

c_user  

sb  

spin  

wd  

xs  

act  

.facebook.com  Admin.jyb.no  

  

Disse cookies tillater deg å dele 
informasjoner fra din JYB profil til 
Facebook.  

Cookiene sender også personlig 
informasjon til Facebook for å samle 
data om hvordan personer 
interagerer med nettsider som har en 
deleknapp. 

3 måneder  

_fbp  

fr 

 

.JYB.no 

.facebook.com 

Admin.jyb.no  

  

Denne cookien bidrar til å levere 
Facebook Ads til personer som 
allerede har besøkt vår nettside, 
samtidig som de har vært på 
Facebook. 

3 måneder 
eller Sesjon  

Presence  .facebook.com  Admin.jyb.no  Denne cookien brukes til lagre 
brukerens chat tilstand.  

Sesjon  

datr 

 

.facebook.com Admin.jyb.no Denne cookie gjør det mulig for 
Facebook og tracke din flyt gjennom 
nettsider. 

Sesjon 

 

Google 



DSID  

IDE 

__ncuid 
 

NID 

SID 

.doubleclick.ne
t  

 

 

.google.com 

.google.no 

Admin.jyb.no  

  

Cookie som brukes av Google og 
Google-DoubleClick for å identifisere en 
kundereise og holde styr på JYB-
annonser du har sett via DoubleClick-
nettverket. Den registrerer også hvor 
ofte du har sett annonsen på den 
enheten cookie'en er installert. Kan 
brukes til å målrette annonser.  

1 år  

1P_JAR ANID  

  

.google.com  

.gstatic.com  

  

Admin.jyb.no  Denne cookien blir brukt til å vise 
rettede Ads basert på søk og tidligere 
interaksjoner. 

1 måned  

 

LinkedIn 

VID  .linkedin.com  Admin.jyb.no  

  

 Denne cookien brukes på “Find 
practitioner” -siden for å registrere 
søk foretatt av brukeren. 

3 måneder  

_lipt  

bcookie  

lidc  

  

.linkedin.com  Admin.jyb.no  

  

Tillater funksjonalitet for dele knapp 
fra nettsiden til LinkedIn. 

1 måned  

li_oatml  

org_tcphc  

.linkedin.com  Admin.jyb.no  

  

For å få oversikt over ytelsen på ads 
og konverteringer 

16 dager  

Lang  

liap  

  

.ads.linkedin.c
om.linkedin.co
m  

  

Admin.jyb.no  

  

Sesjonsbasert cookie for innlogging 
med LinkedIn og/eller LinkedIn 
follow feature  

Sesjon  

BizoID  .ads.linkedin.c
om  

Admin.jyb.no  

  

Analyse for LinkedIn-annonser 6 måneder 

BizoNetworkPar
tnerIndex 

Ads.linkedin.c
om 

Admin.jyb.no LinkedIn Insight Tag 6 måneder 

UserMatchHist
ory  

.linkedin.com  Admin.jyb.no  

  

Analyse for LinkedIn-annonser  6 måneder  

utag_main .linkedin.com Admin.jyb.no Brukes for å måle brukersesjoner på 
nettsider.  

Sesjon 

sdsc .linkedin.com Admin.jyb.no  Brukes av LinkedIn  ledd av plugins 
på siden.  

Sesjon 



aam_uuid .linkedin.com Admin.jyb.no Brukes av Adobe Audience Manager 
til å angi enhver som besøker våre 
nettsider med en unik ID.  

Sesjon 

 

Snapchat 

_ga .snapchat.com Admin.jyb.no Brukes til å holde oversikt over 
besøkende på siden og statistikk I 
forhold til dette. 

24 måneder 

sc-a-nonce 

sc-cookies-
popup-
dimissed 

sc_at 

_gcl_au 

__zlcmid 

.snapchat.com Admin.jyb.no Brukes til å optimalisere annonser 
levert fra Snapchat. Blant annet 
ved å identifisere enheter over 
flere sider.  

12 måneder 

 

 

 

Uklassifisert 

 

Navn Leverandør Domene Formål Utløpt 

_scid Admin.jyb.no Admin.jyb.no  11 måneder 

CONSENT .google.com 

.google.no 

.gstatic.com 

Admin.jyb.no  19 år 

spectroscopyId .linkedin.com Admin.jyb.no   

 

 


