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COOKIE-REGLER 
 

Disse cookie-reglene gjelder nettstedene som er oppgitt på slutten av disse reglene, og som drives eller 
kontrolleres av AGCO Corporation (“AGCO”). 
 
Hva er cookies? 
 
Cookies eller informasjonskapsler er små tekstfiler som kan bli lagret på datamaskinen din eller andre 
enheter når du besøker et nettsted. De brukes vanligvis for å sikre funksjonaliteten på nettstedet, holde 
oversikt over bevegelsene dine på nettstedet, samt til å huske innloggingsopplysningene dine osv. 
 
Det finnes ulike typer cookies, og de kan skilles fra hverandre basert på opprinnelse, funksjon og 
varighet. Følgende er blant de viktigste egenskapene til cookies:  
 

 Førstepart-cookies er cookies som blir lagret av nettstedet du besøker, mens tredjeparts-
cookies blir lagret av et annet nettsted enn det du besøker. Vær oppmerksom på at vi ikke har 
kontroll over tredjeparters innsamling eller videre bruk av data. Vi kan bruke tredjeparts-cookies 
til formål som omfatter såkalt sosial lytting (dvs. at vi kan motta informasjon fra sosiale 
medietjenester fra tredjepart som du bruker, der informasjonen er relevant for merket vårt). Du 
kan kontrollere slike cookies som beskrevet nedenfor. 

 

 Nødvendige cookies er nødvendige for å sikre den tekniske driften av et nettsted (f.eks. ved at 
de setter deg i stand til å bevege deg rundt på et nettsted og bruke funksjonene der). 

 

 Trafikk-cookies samler data om trafikken på et nettsted, for eksempel antall besøkende, hvor 
mye tid man bruker på nettstedet samt feilmeldinger. 

 

 Funksjonalitets-cookies gjør nettstedet mer brukervennlig ved å huske valgene dine (f.eks. 
språk, region, brukernavn osv.). 

 

 Målrettings-/annonserings-cookies gjør det mulig for et nettsted å sende deg personlig 
tilpassede annonser. 

 

 Økt-cookies er midlertidige cookies som blir slettet når du lukker nettleseren, mens varige 
eller permanente cookies blir lagret på enheten din til du sletter dem manuelt, eller til 
nettleseren din sletter dem basert på varigheten som er angitt i den varige cookie-filen. 

 
Du finner mer informasjon om alle aspekter ved cookies på www.allaboutcookies.org. Vær oppmerksom 
på at AGCO ikke har noen tilknytning til, og er ikke ansvarlig for, dette tredjepartsnettstedet. 
 
Hvorfor bruker vi cookies? 
 
Vi kan bruke cookies til å: 

 forbedre bruken av og funksjonaliteten på nettstedet vårt; 

 skreddersy nettstedet og produktene våre til dine behov og ønsker; 

 behandle kjøpsordrene dine; og 

 analysere hvordan nettstedet vårt brukes, og innhente anonym samlet statistikk. 
 
Vi bruker ikke den innsamlede informasjonen til å opprette brukerprofiler. 
  

http://www.allaboutcookies.org/
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Hvilke typer cookies bruker vi? 
 
Tabellene i Tillegg 1 til disse reglene viser en oversikt over cookies som brukes på AGCOs nettsteder. 
 
Vær oppmerksom på at behandling av personopplysningene dine i forbindelse med cookies, og for 
andre formål, er underlagt våre personvernregler http://www.agcocorp.com/privacy.html. 
 
I tillegg kan vi bruke «web beacons» (eller usynlige GIF-filer) og lignende teknologi i tillegg til eller i 
kombinasjon med cookies. En «web beacon» er vanligvis et gjennomsiktig bilde (vanligvis 1 x 1 piksel) 
som brukes på et nettsted eller i en e-post, og som hjelper oss å forstå atferden til dem som bruker 
nettstedet vårt. Du finner mer informasjon om «web beacons» på http://www.allaboutcookies.org/web-
beacons/. Vær oppmerksom på at AGCO ikke har noen tilknytning til, og er ikke ansvarlig for, dette 
tredjepartsnettstedet. 
 
Mange av AGCOs nettsteder bruker Google Analytics, som er en web analysetjeneste fra Google, Inc 
(«Google»). Google Analytics bruker «cookies», som er tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din 
for å bidra til analyser av hvordan nettstedet brukes. Informasjonen om din bruk av nettstedet (inkludert 
IP-adressen din) som genereres av cookien, blir overført til og lagret av Google på servere i USA.  
 
Google bruker disse opplysningene til å evaluere din bruk av nettstedet, til å utarbeide rapporter om 
aktiviteten på nettstedet for driftspersonell, samt for å tilby andre tjenester i forbindelse med aktivitet på 
nettstedet og bruk av internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjepart hvis loven 
pålegger dem det, eller der en slik tredjepart behandler informasjonen på vegne av Google. Google 
forbinder ikke IP-adressen din med andre data i Googles besittelse. Du kan avslå bruken av cookies 
ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke kan bruke all 
funksjonalitet på dette nettstedet hvis du gjør det. Ved å bruke AGCOs nettsteder samtykker du til at 
Google behandler data om deg på den måten og for de formålene som er beskrevet over. 
 
Du finner mer informasjon på http://www.google.com/analytics/. 
 
Hvordan kan du styre cookies og web beacons?  
 
De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk. Avhengig av hvilken nettleser du 
bruker, kan du angi at nettleseren skal advare deg før cookies blir godtatt, eller du kan velge at de skal 
avslås. Se «Hjelp»-knappen (eller tilsvarende) i nettleseren din for å finne ut mer om hvordan du kan 
gjøre dette. 
 
Hvis du deaktiverer cookies, kan det påvirke opplevelsen av nettstedene våre. 
 
Hvis du bruker ulike enheter til å få tilgang til nettstedene våre, må du kontrollere at alle nettlesere på 
alle enheter har ønskede cookie-innstillinger. 
 
Du finner mer informasjon om styring av cookies på http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 
Vær oppmerksom på at AGCO ikke har noen tilknytning til, og er ikke ansvarlig for, dette 
tredjepartsnettstedet. 
 
I tillegg kan du velge ikke å bruke cookies ved å besøke de følgende nettstedene og velge hvilke 
selskap du ikke ønsker å motta cookies fra: http://www.aboutads.info/choices/#completed og 
http://www.youronlinechoices.com/. Vær oppmerksom på at AGCO ikke har noen tilknytning til, og ikke 
er ansvarlig for, dette tredjepartsnettsteder. 
 
Nettstedene disse reglene gjelder for 
 
Disse reglene gjelder nettsteder som drives eller kontrolleres av AGCO, og som er angitt i listen i 
Tillegg 2 til disse reglene. 
 
 
Sist oppdatert: 23/05/2018 

http://www.agcocorp.com/privacy.html
http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/
http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/
http://www.google.com/analytics/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.aboutads.info/choices/#completed
http://www.youronlinechoices.com/
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Tillegg 1 
 

Oversikt over cookies som brukes på AGCOs nettsteder 
 
 
Strengt nødvendige cookies 
 
 

Navn Formål og data som lagres Utløper 
__cfduid Dette er en cookie for Cloudflare-tjenester. Det er en sikkerhets-

cookie som brukes til å identifisere enkeltklienter bak en delt IP-
adresse og bruke sikkerhetsinnstillinger for hver enkelt klient. Den 
kan ikke deaktiveres. Den inneholder ingen personopplysninger.  

28/03/2019 

__RequestVerificationToken Dette er en antisvindel-cookie som brukes av webapplikasjoner som 
bruker ASP.NET MVC-teknologi. Den er laget for å stoppe uautorisert 
posting av innhold på et nettsted, også kalt Cross-Site Request 
Forgery. Den inneholder ingen informasjon om brukeren, og blir 
fjernet når nettleseren lukkes. 

Økt 

_icl_current_language Dette cookie-navnet er tilknyttet en flerspråklig Wordpress-plugin fra 
WPML. Den lagrer en språkverdi for nettstedet.  Der cookien lagres 
som svar på en handling eller forespørsel fra brukeren, og så lenge 
den har kort levetid, kan den behandles som strengt nødvendig. 

30 dager 

.ASPXANONYMOUS Denne cookien brukes av nettsteder som bruker.NET-
teknologiplattformen fra Microsoft. Den gjør det mulig å 
opprettholde en anonym bruker-ID for å spore unike brukere i en økt 
uten at de logger inn eller identifiserer seg på annen måte. 

30 dager 

ApplicationGatewayAffinity Cookie-basert øktsammenheng - Den cookie-baserte 
øktsammenhengsfunksjonen er nyttig hvis du ønsker å holde en 
brukerøkt på samme back-end. Ved å bruke gateway-administrerte 
cookies kan Application Gateway dirigere påfølgende trafikk fra en 
brukerøkt til samme back-end for behandling. Denne funksjonen er 
viktig i tilfeller der øktens status lagres lokalt på back-end-serveren 
for en brukerøkt. 

Økt 

ASP.NET_SessionId Generell plattformøkt-cookie, som brukes på nettsteder som er 
skrevet med Microsoft .NET-baserte teknologier. Brukes vanligvis av 
serveren til å opprettholde en anonymisert brukerøkt. 

Økt 

ASPSESSIONIDQQARBTCD Dette cookie-navnet er vanligvis forbundet med bruk som en generell 
plattformøkt-cookie, som brukes av nettsteder som er skrevet med 
Microsoft ASP-baserte teknologier. Cookie-navnet består av en felles 
rot - ASPSESSIONID - etterfulgt av en serie unike bokstaver. Den 
brukes vanligvis av serveren til å opprettholde en anonymisert 
brukerøkt. 

Økt 

ASPSESSIONIDSADRDCRS Dette cookie-navnet er vanligvis forbundet med bruk som en generell 
plattformøkt-cookie, som brukes av nettsteder som er skrevet med 
Microsoft ASP-baserte teknologier. Cookie-navnet består av en felles 
rot - ASPSESSIONID - etterfulgt av en serie unike bokstaver. Den 
brukes vanligvis av serveren til å opprettholde en anonymisert 
brukerøkt. 

Økt 

CART Tilknytningen til kundens handlekurv. (Magento Standard / Strengt 
nødvendig) 

Økt 

ccy Valutaen som er tilknyttet den valgte butikkvisningen. (Magento 
Standard / Strengt nødvendig) 

1 dag 

COMPARE Elementene i kundens liste over produkter for sammenligning. 
(Magento Standard / Strengt nødvendig) 

1 dag 

CookieConfirm strengt nødvendig - brukes til å identifisere om en bruker har godtatt 
cookie-varselet. 

1 dag 

dnn_IsMobile strengt nødvendig - brukes til å identifisere om enheten er en 
mobilenhet. 

Økt 
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DotNetNukeAnonymous strengt nødvendig - brukes av content management-systemet DNN 
(som er brukt som teknisk grunnlag for fendt.tv) til å identifisere den 
anonyme (ikke innloggede) brukeren på en teknisk måte. 

1 dag 

DotNetNukeSession strengt nødvendig - brukes av content management-systemet DNN 
(som er brukt som teknisk grunnlag for fendt.tv) til å identifisere 
webserver-økten på en teknisk måte. 

1 dag 

frontend Cookie som vanligvis er forbundet med plattformen Magento 
eCommerce.  Formålet er foreløpig ukjent, men den lagrer 
sannsynligvis en økt-ID. Ser ut til å være nødvendig for mye av 
funksjonaliteten på nettstedet. 

1 dag 

guest Denne cookien brukes for gjestebrukere på JotForm-nettstedet. 1 dag 

JSESSIONID Generell plattformøkt-cookie, som brukes på nettsteder som er 
skrevet med JSP. Brukes vanligvis av serveren til å opprettholde en 
anonym brukerøkt. 

Økt 

la_chatanexpert LeadAnywhere (AGCO Connect).  LA-sporingskode er plassert på 
nettstedene våre, og gjør det mulig for dem å vise en chatteboks 
(Chat med en ekspert) til besøkende på nettstedet. 

Økt 

laravel_session En CDN er opprettet på toppen av et rammeverk som heter Laravel, 
som genererer en informasjonskapsel som hindrer DoS (denial of 
service) angrep på tjenesten. 

01/02/2018 

pardot Pardot - Unik bruker-ID.  Verdien til pardot angis når man er innlogget 
som Pardot-bruker.  

Økt 

PHPSESSID Cookie som genereres basert på programmeringsspråket PHP.  Dette 
er en generell identifikator som brukes til å opprettholde 
brukerøktvariabler. Det er vanligvis et tilfeldig generert tall. Bruken av 
det kan være spesifikk for nettstedet, men et godt eksempel er å 
opprettholde innlogget status for en bruker mellom sider. 

Økt 

store Butikkvisningen eller språket som er valgt av butikkunden. (Magento 
Standard / Strengt nødvendig) 

1 dag 

um_IsMobile Denne cookien brukes til å identifisere om enheten er en mobilenhet. Økt 

USERNAME_CHANGED Denne cookien brukes av en innlogget bruker. Hvis en innlogget 
bruker endrer e-postadressen sin OG systemet bruker e-postadressen 
som unikt navn, blir e-postadressen lagret og en tvungen utlogging 
foretas. 

Økt 

videoCDN Denne cookien brukes til å identifisere videolevering til en økt. 1 dag 

visitor_id71092 Pardot - Unik bruker-ID. Sporer brukeraktivitet på tvers av 
nettstedene våre der Pardot-sporingskoden er installert. Domenet 
go.agcocorp.com er forbundet med Pardot. 

10 år 

visitor_id71092-hash Pardot - Unik bruker-ID. Sporer brukeraktivitet på tvers av 
nettstedene våre der Pardot-sporingskoden er installert. Domenet 
go.agcocorp.com er forbundet med Pardot. 

10 år 

X-Mapping-xxxxxxxx X-Mapping-cookien er forbundet med Stingray Traffic Manager-
plattformen fra Riverbed, som er en applikasjon for lastbalansering 
for nettjenester og nettsteder med høy trafikk. Brukes til å rute data- 
og sideforespørsler til riktig server hvis et nettsted ligger på flere 
vertsservere. Den har fellesroten X-Mapping- etterfulgt av en kode på 
åtte bokstaver. Du finner mer informasjon her: 
https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515. 

1 dag 

XSRF-TOKEN Denne cookien er et "Cross-Site Request Forgery (CSRF)"-token, som 
er et token for å hindre forfalskning av URL-adresser, for å sikre at 
innholdet blir levert fra riktig server og ikke fra et falskt nettsted som 
noen har duplisert. Dette er en beskyttende cookie 

1 dag 

incap_ses_417_299548, ajax,PP3-
SID, ppl_win_status, 
visid_incap_299548 

Cookies for økt håndtering, som brukes av CMS-rammeverket. Økt 

csrf_csrf_token Cross-Site Request Forgery cookie. Økt 
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Ytelses-cookies 
 

Navn Formål og data som lagres Utløper 
_ga Dette cookie-navnet er forbundet med Google Universal Analytics - 

som er en viktig oppdatering av Googles mer utbredte Analytics-
tjeneste. Denne cookien brukes til å skille unike brukere fra hverandre 
ved å tildele et tilfeldig generert tall som klientidentifikator. Den er 
inkludert i alle sideforespørsler på et nettsted, og brukes til å beregne 
bruker-, økt- og kampanjedata for nettstedets analyserapporter.  

2 år 

_gat Dette cookie-navnet er forbundet med Google Universal Analytics, 
ifølge dokumentasjonen brukes det til å begrense forespørselsantallet 
- for å begrense innsamling av data på nettsteder med høy trafikk. 

10 minutter 

_gat_gtag_UA_19991498_11, 
_gat_gtag_UA_19991498_11, 
_gat_* 

Dette er en cookie av mønstertype som settes av Google Analytics, der 
mønsterelementet i navnet inneholder det unike identitetsnummeret 
til kontoen eller nettstedet den er forbundet med. Den ser ut til å 
være en variant av _gat-cookien, som brukes til å begrense mengden 
data som registreres av Google på nettsteder med høyt trafikkvolum. 10 minutter 

_gid Dette cookie-navnet er forbundet med Google Universal Analytics. 
Den ser ut til å lagre og oppdatere en unik verdi for hver side som 
besøkes. 

1 dag 

ep202 Dette cookie-navnet er forbundet med SurveyMonkey, og settes av 
last balanserer, brukersporing. Kildeattribusjon (angir hvor 
respondenten ankom fra), overvåking av misbruk, persistent_id, 
optimeringssporing (leverer samledata for å hjelpe oss å optimere 
tjenestene våre), sporing av fullføringsandel. Brukes som unik 
brukeridentifikator for å teste eksperimentelle 
undersøkelsesopplevelser (f.eks. vise undersøkelser på ulike måter for 
å se hvilken som er mest effektiv). 

1 år 

JSESSIONID 
Denne cookien settes av New Relic, som vi bruker til å overvåke 
serverens ytelse.  Økt 

mboxPC 
Cookie som settes av analyseprogramvaren Adobe SiteCatalyst - 
brukes til å måle sideinnholdets ytelse ved hjelp av A/B-splittesting 2 år 

mboxSession 
Cookie som settes av analyseprogramvaren Adobe SiteCatalyst - 
brukes til å måle sideinnholdets ytelse ved hjelp av A/B-splittesting 1 dag 

isc_cState 

Cookie-variabelen som styres av SmartGWT-rammeverket 
(SmartClient). Cookie-variabelen brukes innen SmartGWTs HTTP-
komprimeringsstøtte. Økt 

GLog 
Cookie-variabelen som styres av SmartGWT-rammeverket 
(SmartClient). Brukes av klientloggingssystemet. 27/04/2038 

s_vi 

I tillegg til «s_sq» brukes denne cookien også til å spore anonyme 
brukeres bevegelser gjennom nettstedet som en del av vårt 
statistikkverktøy Enhanced Reporting, som følger med IR-
serverdriftspakkene våre. Dette gir for eksempel AGCO mulighet til å 
fastslå antall brukere som har besøkt siden for den årlige 
generalforsamlingen eller som har lest en bestemt pressemelding. 
Den informerer dem ikke om hvem brukeren var, hva vedkommendes 
e-postadresse er osv.  Klassifisering: Ytelse. 19/04/2020 
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Funksjonalitets-cookies 
 

Navn Formål og data som lagres Utløper 
__arpvid Denne cookien brukes av Youku, videoplattformen i Kina (tilsvarende 

Youtube) 
Økt 

__atuvc Denne cookien er forbundet med AddThis-widgeten for deling på 
sosiale nettverk, som er brukt på mange nettsteder for å gjøre det 
mulig for brukerne å dele innhold på en rekke nettverks- og 
delingsplattformer. Den lagrer et oppdatert antall sidedelinger. 

1 dag 

__atuvs Denne cookien er forbundet med AddThis-widgeten for deling på 
sosiale nettverk, som er brukt på mange nettsteder for å gjøre det 
mulig for brukerne å dele innhold på en rekke nettverks- og 
delingsplattformer. Det antas at dette er en ny cookie fra AddThis, 
som ikke er dokumentert ennå, men som er kategorisert med 
utgangspunkt i at den har om lag samme funksjon som andre cookies 
fra denne tjenesten. 

1 dag 

__ayft, __aypstp, __ayscnt Disse cookiene brukes av Youku, videoplattformen i Kina (tilsvarende 
Youtube) 

Økt 

__aysid, __ayspstp Disse cookiene brukes av Youku, videoplattformen i Kina (tilsvarende 
Youtube) 

1 dag 

__cfduid Dette er en cookie for Cloudflare-tjenester. Det er en sikkerhets-
cookie som ikke kan deaktiveres. Den inneholder ingen 
personopplysninger. Den brukes til GeoTargeting-formål etter IP-
plassering 

1 år 

__ysuid Denne cookien brukes av Youku, videoplattformen i Kina (tilsvarende 
Youtube) 

Økt 

_csrf Cross-site request forgery Økt 

c34la_uid LeadAnywhere (AGCO Connect).  LA-sporingskode er plassert på 
nettstedene våre, og gjør det mulig for dem å vise en chatteboks (Chat 
med en ekspert) til besøkende på nettstedet. 

1 år 

cna Denne cookien brukes av Youku, videoplattformen i Kina (tilsvarende 
Youtube) 

1 år 

ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV, 
SSRT, SSSC 

Disse cookiene brukes i WUFOO-skjemaer til å lagre brukerstatuser på 
tvers av sideforespørsler når et skjema fylles ut. 

1 dag 

isg Denne cookien brukes av Youku, videoplattformen i Kina (tilsvarende 
Youtube) 

3 måneder 

la_chatanexpert LeadAnywhere-sporingskode er plassert på nettstedene våre, og gjør 
det mulig for dem å vise en chatteboks (Chat med en ekspert) til 
besøkende på nettstedet. 

Økt 

language Denne cookien brukes til å lagre språkvalg, potensielt for å kunne 
levere innhold på det lagrede språket. ICC-kategorien som er angitt 
her er basert på denne bruken. 

Økt 

linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv, 
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc 

Denne cookien gjør det mulig for brukerne å logge inn med JS LinkedIn 
API  

Økt 

theme Denne cookien er forbundet med temaet for online-skjemaet som er 
brukt. Denne cookien kan slås av.  

1 dag 

userReferer Denne cookien brukes til å logge JotForm-brukerreferanser. Eksempel: 
Hvordan oppdager brukerne Jotform? Via et søkeverktøy osv. Denne 
cookien kan deaktiveres. 

1 dag 

visitor_id71092-hash Denne cookien brukes av Pardot til å spore brukeraktivitet på tvers av 
nettstedene våre der Pardot-sporingskoden er installert. 

10 år 
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la_chatanexpert 

LeadAnywhere (AGCO Connect).  LA-sporingskode er plassert på 
nettstedene våre, og gjør det mulig for dem å vise en chatteboks (Chat 
med en ekspert) til besøkende på nettstedet. Økt 

timestamp 
FunCaptcha er en administrert CAPTCHA-tjeneste. Den stopper 
automatisk misbruk og sikrer at brukerne er mennesker med 
morsomme, visuelle aktiviteter som er lette å forstå. Økt 

__distillery 

Cookie for videoavspilling fra Wistia Inc., som registrerer posisjonen 
der en video er stoppet, slik at avspillingen kan fortsettes 1 år 

time_zone generell cookie for tidssoner Økt 

__cfduid 

Denne cookien brukes til å trekke inn innbygde data om lenker til 
AGCO-bloggen og kanaler på sosiale medier.  20/04/2019 

s_vi 

I tillegg til «s_sq» brukes denne cookien også til å spore anonyme 
brukeres bevegelser gjennom nettstedet som en del av vårt 
statistikkverktøy Enhanced Reporting, som følger med IR-
serverdriftspakkene våre. Dette gir for eksempel AGCO mulighet til å 
fastslå antall brukere som har besøkt siden for den årlige 
generalforsamlingen eller som har lest en bestemt pressemelding. 
Den informerer dem ikke om hvem brukeren var, hva vedkommendes 
e-postadresse er osv.  Klassifisering: Ytelse. 19/04/2020 

GZIP 

AGCO IR-hjemmesiden inneholder et interaktivt aksjediagram. Denne 
cookien brukes i forbindelse med dette aksjediagrammet for å fastslå 
riktig nivå av GZIP-støtte. 
Klassifisering: Funksjonalitet (selv om de kan klassifiseres ulikt) 19/04/2023 

 
 
 
 
Målrettings-cookies 
 
 

Navn Formål og data som lagres Utløper 
__qca, __utma, __utmv, __utmz LinkedIn Google Analytics-cookies 1 år 

__utma Denne cookien holder oversikt over hvor mange ganger en 
bruker har besøkt nettstedet ifølge cookien, når det første 
besøket fant sted og når det siste besøket fant sted. Google 
Analytics bruker informasjon fra denne cookien til å beregne 
ting som Dager og Besøk før kjøp. 

18 måneder 

__utma Denne cookien holder oversikt over hvor mange ganger en 
bruker har besøkt nettstedet ifølge cookien, når det første 
besøket fant sted og når det siste besøket fant sted. Google 
Analytics bruker informasjon fra denne cookien til å beregne 
ting som Dager og Besøk før kjøp. 

2 år 

__utmb, __utmc Google Analytics Cookie -  __utmb tar et tidsstempel for det 
nøyaktige øyeblikket en bruker kommer inn på et nettsted, 
mens __utmc tar et tidsstempel det nøyaktige øyeblikket en 
bruker forlater et nettsted. __utmb utløper når økten 
avsluttes. __utmc venter 30 minutter, og så utløper den. 
__utmc har ingen mulighet til å vite når en bruker lukker 
nettleseren eller forlater et nettsted, så den venter i 30 
minutter på at en ny sidevisning skal finne sted, ellers utløper 
den. 

1 dag 

__utmt Google Analytics-cookie - Brukes til å begrense 
forespørselsantallet. 

1 dag 

__utmz Denne cookien holder oversikt over hvor brukeren kom fra, 
hvilken søkemotor som ble brukt, hvilken lenke som ble 
klikket, hvilket søkeord som ble brukt, samt hvor i verden 
brukeren befinner seg når et nettsted åpnes. Denne cookien 

6 måneder 
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brukes av Google Analytics til å vite til hvem og til hvilken kilde 
/ hvilket medium / hvilket søkeord kreditten for en 
målkonvertering eller en e-handelstransaksjon skal tilskrives. 

__utmz Denne cookien holder oversikt over hvor brukeren kom fra, 
hvilken søkemotor som ble brukt, hvilken lenke som ble 
klikket, hvilket søkeord som ble brukt, samt hvor i verden 
brukeren befinner seg når et nettsted åpnes. Denne cookien 
brukes av Google Analytics til å vite til hvem og til hvilken kilde 
/ hvilket medium / hvilket søkeord kreditten for en 
målkonvertering eller en e-handelstransaksjon skal tilskrives. 

3 måneder 

_kuid_ Registrerer en unik ID som identifiserer enheten til en 
returnerende bruker. ID-en brukes til målrettede annonser. 

3 måneder 

_uetsid Microsoft Bing Ads Universal Event Tracking (UET), 
sporingscookie 

1 dag 

354_eng, 881_ins, 883_ins, 
913_ins, la_decline, la_engid, 
la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd, 
la_ittrk, la_page1, la_page10, 
la_page11, la_page12, la_page13, 
la_page14, la_page15,  la_page16, 
la_page17, la_page18, la_page19, 
la_page2, la_page20, la_page21, 
la_page22, la_page23, la_page24, 
la_page25, la_page26, la_page27, 
la_page28, la_page29, la_page3, 
la_page30, la_page31, la_page32, 
la_page33,  la_page34, la_page35, 
la_page36, la_page37, la_page38, 
la_page39, la_page4,  la_page40, 
la_page41, la_page42, la_page43, 
la_page44, la_page45, la_page46, 
la_page47, la_page48, la_page49, 
la_page5, la_page50, la_page51, 
la_page6, la_page7, la_page8, 
la_page9, la_pagecount, la_poll 
la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10, 
la_time11, la_time12, la_time13, 
la_time14, la_time15, la_time16, 
la_time17, la_time18, la_time19, 
la_time2, la_time20, la_time21, 
la_time22, la_time23, la_time24, 
la_time25, la_time26, la_time27, 
la_time28, la_time29 la_time3, 
la_time30, la_time31, la_time32, 
la_time33, la_time34, la_time35, 
la_time36, la_time37, la_time38, 
la_time39, la_time4, la_time40, 
la_time41, la_time42, la_time43, 
la_time44, la_time45, la_time46, 
la_time47, la_time48, la_time49, 
la_time5, la_time50, la_time6, 
la_time7, la_time8, la_time9, 
la_trkd, la_ttrk, la_uid, 
la_visitcount,  

Webanalyse-cookies for LeadAnywhere 30 dager 

ab Uklassifisert markedsførings-cookie 1 år 

APID Markedsførings-cookie 1 år 

APISID, NID, SSID, SAPISID Google setter en rekke cookies på alle sider som inneholder et 
kart fra Google Maps. Vi har ingen kontroll over cookies som 
settes av Google, men de ser ut til å inneholde en blanding av 

18 måneder 
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ulike informasjonsbiter for å måle Google Maps-brukernes 
antall og atferd. 

APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID, 
HSID, NID, PREF 

Google setter en rekke cookies på alle sider som inneholder et 
kart fra Google Maps. Vi har ingen kontroll over cookies som 
settes av Google, men de ser ut til å inneholde en blanding av 
ulike informasjonsbiter for å måle Google Maps-brukernes 
antall og atferd. Ulike unike identifikatorer, unntatt PREF, som 
lagrer alternativer som foretrukket zoomnivå. 

18 måneder 

ASP.NET_SessionId Dette er en cookie som ASP.NET bruker til å lagre en unik 
identifikator for økten din 

Økt 

auth_token Brukes til å spore brukerinformasjon samt til 
sikkerhetsautentisering 

5 år 

bcookie LinkedIn nettleser-ID-cookie 18 måneder 

bkdc Bluekai - Oracle | Disse registrerer brukerinformasjon (ikke 
personopplysninger eller sensitive opplysninger) for 
annonseringsformål.  

3 måneder 

bku Bluekai - Oracle | Disse registrerer brukerinformasjon (ikke 
personopplysninger eller sensitive opplysninger) for 
annonseringsformål.  

6 måneder 

bscookie LinkedIn Secure nettleser-ID-cookie 18 måneder 

c, rpx, khaos, put_2307, rpb Denne cookien genereres av Floodlight-tags fra DoubleClick. 
Denne cookien inneholder tilfeldige strenger. 

30 dager 

CMDD, CMID, CMPRO, CMPS,  
CMRUM3, CMSC, CMST 

Samler inn anonyme data forbundet med brukerens besøk på 
nettstedet, for eksempel antall besøk, gjennomsnittlig tidsbruk 
på nettstedet og hvilke sider som er lastet, med det formål å 
vise målrettede annonser. 

Økt 

datr Denne cookien identifiserer nettleseren når den kobles til 
Facebook. Den er ikke direkte tilknyttet den individuelle 
Facebook-brukeren. Facebook rapporterer at den brukes til å 
bidra til kontroll av sikkerhet og mistenkelig 
innloggingsaktivitet, spesielt ved registrering av bots som 
prøver å få tilgang til tjenesten.  Facebook sier også at 
atferdsprofilen som er forbundet med hver datr-cookie blir 
slettet etter 10 dager. Cookien leses også via Like og andre 
Facebook-knapper og koder som brukes på mange ulike 
nettsteder. 

18 måneder 

demdex Adobe Audience Manager setter denne cookien for å tildele en 
unik ID til en bruker på et nettsted. Demdex-cookien hjelper 
Audience Manager å utføre grunnleggende funksjoner som 
brukeridentifisering, ID-synkronisering, segmentering, 
modellering, rapportering osv. Demdex-cookien har et TTL-
intervall (time-to-live) på 180 dager. TTL tilbakestilles til 180 
dager ved hver brukerinteraksjon med et partnernettsted. 
Cookien utløper hvis en bruker ikke kommer tilbake til 
nettstedet innen TTL-intervallet. Bortvalg: Audience Manager 
tilbakestiller cookien med en Do Not Target-streng hvis en 
bruker velger bort datainnsamling. I dette tilfellet settes 
cookiens TTL til 10 år. 

180 dager - 10 år 

dl2,bt2 AddThis er et teknologiselskap som gjør det lett for nettsteder 
og brukerne deres å dele innhold med hverandre ved hjelp av 
utvekslingsikoner og sosiale bokmerkenettsteder. AddThis-
cookies brukes for å gjøre det mulig å dele innhold. AddThis 
brukes også til å finne ut hvordan innholdet på et nettsted blir 
delt. 
Brukes av den sosiale delingsplattformen AddThis for å holde 
oversikt over deler av nettstedet som er besøkt, slik at andre 
deler av nettstedet kan anbefales. 

8 måneder 

dpm Annonserings-/sporings-cookie som brukes av Adobe Audience 
Manager 

24/07/2018 

ex AddThis er mulighet for brukeren til å dele på sosiale medier 1 dag 
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fr Inneholder en kombinasjon av nettleser- og unik bruker-ID, og 
brukes til målrettet markedsføring. 

2 måneder 

guest_id Brukes til å spore brukerinformasjon samt til 
sikkerhetsautentisering 

5 år 

HSID Brukes av Google i kombinasjon med SID for å bekrefte 
Google-brukerkonto og siste innloggingstidspunkt 

18 måneder 

id Brukes av Google DoubleClick til å registrere og rapportere 
brukerens handlinger på nettstedet etter å ha vist eller klikket 
på en av annonsørenes reklamer, med det formål å måle 
effektiviteten til en reklame og å vise målrettede reklamer til 
brukeren. 

18 måneder 

id Yieldlab er en forsyningssideplattform og en løsning for private 
markedsplasser i publiseringsbransjen i Europa. Yieldlab bruker 
cookies til å optimere og styre reklamer fra sine kunder og som 
vises for brukeren – for eksempel hvor ofte en gitt reklame 
skal vises til brukeren. I enkelttilfeller bruker Yieldlab også 
cookie-informasjon til statistiske undersøkelser. 

1 år 

id, mdata, syncdata_TTD Vi bruker AddThis for å gjøre det mulig for kundene å dele 
innhold på nettstedet vårt via e-post eller sosiale medier som 
Facebook og Twitter.  Denne cookien inneholder ingen 
personlig identifiserbar informasjon. Gå til 
www.addthis.com/privacy for å velge bort denne cookien. De 
enkelte sosiale nettverkene kan også sette sine egne cookies. 

1 år 

KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID, 
PugT 

Denne cookien genereres av Floodlight-tags fra DoubleClick. 
Denne cookien inneholder tilfeldige strenger. 

30 dager 

lang Hjelper oss å fastslå språkinnstillingene i brukerens nettleser, 
slik at vi kan levere relevant informasjon på riktig språk. 

Økt 

lang Hjelper oss å fastslå språkinnstillingene i brukerens nettleser, 
slik at vi kan levere relevant informasjon på riktig språk. 

Økt 

lidc LinkedIn-cookie som brukes til ruting 28/03/2018 

loc AddThis: Brukes til å lagre brukerens geolokasjon for å 
registrere plasseringen til den som deler 

1 år 

lu Brukes til å administrere innloggingsprosessen, husker 
brukeren ved retur hvis de velger å forbli innlogget. 

18 måneder 

MUID Annonserings-cookie som brukes av Bing, en websøkemotor 
som eies og drives av Microsoft. 

1 år 

MUIDB Disse cookiene brukes av Microsoft Advertising til å 
identifisere brukerøkter anonymt, for å hjelpe oss å måle 
effektiviteten til markedsføringskampanjene våre. 

2 år 

mus, um AddThis er et teknologiselskap som gjør det lett for nettsteder 
og brukerne deres å dele innhold med hverandre ved hjelp av 
utvekslingsikoner og sosiale bokmerkenettsteder. AddThis-
cookies brukes for å gjøre det mulig å dele innhold. AddThis 
brukes også til å finne ut hvordan innholdet på et nettsted blir 
delt. 

1 år 

pdv AddThis er mulighet for brukeren til å dele på sosiale medier 1 dag 

PERSIST Brukes til å samle inn brukervalg for et spesifikt nettsted Økt 

PREF Dette er en felles Google-cookie som brukes i flere av 
tjenestene deres. Lagrer brukervalg og kan brukes til personlig 
tilpasning av annonser i Google-søk 

18 måneder 

remember_checked Brukes til å spore brukerinformasjon samt til 
sikkerhetsautentisering 

5 år 

remember_checked_on Brukes til å spore brukerinformasjon samt til 
sikkerhetsautentisering 

5 år 

rtbData0 Dette er en reklame-cookie som brukes av adap.tv 2 år 

secure_session Brukes til å spore brukerinformasjon samt til 
sikkerhetsautentisering 

5 år 

sess Dette er en reklame-cookie som brukes av AppNexus til å 1 dag 



 

09/04/2018 01:11 

[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx] 

11  

 

spore brukernes økter 

SEUNCY Registrerer en unik ID som identifiserer brukerens enhet ved 
returbesøk. 

6 måneder 

SID Denne cookien brukes av Google i kombinasjon med HSID for å 
bekrefte Google-brukerkonto og siste innloggingstidspunkt. 

18 måneder 

stx_user_id Analyse, multivariabeltesting og nettstedsoptimering. 1 år 

TapAd_DID Brukes til å fastslå hvilken type enheter (smarttelefoner, 
nettbrett, datamaskiner, TV-er osv.) som anvendes av en 
bruker. 

30 dager 

TapAd_TS Brukes til å fastslå hvilken type enheter (smarttelefoner, 
nettbrett, datamaskiner, TV-er osv.) som anvendes av en 
bruker. 

2 måneder 

TDCPM Dette er en reklame-cookie som brukes av TheTradeDesk 1 år 

TDID Dette er en reklame-cookie som brukes av TheTradeDesk 1 år 

to_checksum TruOptik er en dataadministrasjonsplattform som bidrar til å 
identifisere og segmentere et målpublikum 

1 dag 

to_checksum TruOptik er en dataadministrasjonsplattform som bidrar til å 
identifisere og segmentere et målpublikum 

1 dag 

to_master TruOptik er en dataadministrasjonsplattform som bidrar til å 
identifisere og segmentere et målpublikum 

1 år 

to_version TruOptik er en dataadministrasjonsplattform som bidrar til å 
identifisere og segmentere et målpublikum 

1 år 

tuuid Adbrain bruker cookies og andre data som samles inn fra 
brukernes enheter for å muliggjøre sporing på tvers av enheter 
med det formål å levere målrettet reklame.  

2 år 

tuuid, c, tuuid_last_update Registrerer hvorvidt brukeren har samtykket til bruk av 
cookies. 

1 år 

twll Brukes til å spore brukerinformasjon samt til 
sikkerhetsautentisering 

5 år 

U Cookie som samler inn ikke-identifiserbare data som sendes til 
en uidentifisert kilde. Kildens identitet holdes hemmelig av 
Whois Privacy Protection Service Inc. 

3 måneder 

u Uklassifisert markedsførings-cookie 1 år 

UID, UIDR Vi bruker en tredjepartsløsning til å håndtere 
bloggkommentarene våre. Denne løsningen lagrer cookies for 
å gjøre det lett å bruke loggen igjen. Ytterligere informasjon er 
tilgjengelig i personvernreglene deres. 

2 år 

uuid2 Dette er en reklame-cookie som brukes av AppNexus til å 
spore brukernes økter 

1 dag 

uvc AddThis: Sporer hvor ofte en bruker interagerer med AddThis 1 år 

vc AddThis: Brukes av den sosiale delingsplattformen AddThis 1 år 

visitor_id71092, visitor_id71092-
hash, lpv71092 
pardot 

Sporings-cookie som brukes av Pardot. Pardot-cookies lagrer 
ingen personlig identifiserbar informasjon i det hele tatt – kun 
en unik identifikator. 

10 år 

VISITOR_INFO1_LIVE 
SID HSID  SSID APISID 
SAPISID YSC GEUP PREF AID 
NID OTZ LOGIN_INFO 

Vi bygger inn videoer fra den offisielle YouTube-kanalen vår på 
dette nettstedet med YouTube-modusen med utvidet 
personvern. Denne modusen kan sette cookies på 
datamaskinen din når du klikker på YouTube-videospilleren, 
men YouTube lagrer ikke personlig identifiserbar informasjon 
for avspilling av innebygde videoer med modusen for utvidet 
personvern. 

18 måneder 

xtc AddThis: Registrerer brukerens deling av innhold via sosiale 
medier. 

1 år 
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Tillegg 2 

 
Nettstedene disse reglene gjelder for 

 
Disse reglene gjelder følgende nettsteder som drives eller kontrolleres av AGCO:  
 

africa.valtra.com   
africa.valtra.com/fr   
africa.valtra.com/pt   
www.agco.com.ar   
www.agco.com.br   
www.agco.dk   
agco.sc-cockpit.com   
agco.sc-cockpit.com   
www.agcoallis.com.ar   
www.agcocorp.cn   
agcocorp.com   
www.agcocorp.mx   
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom   
www.agcomediaplace.com   
www.agcomeetings.com   
agconet.com   
www.agco-oss.com   
www.agcopartsandservice.com   
www.agcopartsbooks.com   
www.agcopubs.com   
www.agco-rm.ru   
agcoshop.agcoparts.com   
www.agcoshop.co.uk   
www.agcosuomi.fi   
www.agcotechnologies.com   
www.agcotrader.com   
www.agcotripphotos.com   
agrolink.agcotechnologies.com   
allmakes.agcoreman.com   
ame-en.masseyferguson.com   
ame-fr.masseyferguson.com   
www.antarcticatwo.com   
www.antarcticatwo.ru   
apac.oneagco.com   
www.automatedproduction.com   
batterytool.agcoparts.com   
campaign.fendt.tv   
careers.agcocorp.com   
www.challenger-ag.com   
www.challengerag.com.ar   
www.challenger-ag.us   
www.cumberlandpoultry.com   
www.eiksenteret.no   
eme.oneagco.com   
eneafe.agcotechnologies.com   
eneamf.agcotechnologies.com   
eneava.agcotechnologies.com   
ennach.agcotechnologies.com   
ennafe.agcotechnologies.com   
ennamf.agcotechnologies.com   
ensamf.agcotechnologies.com   



 

09/04/2018 01:11 

[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx] 

13  

 

ensava.agcotechnologies.com 
www.fella.eu   
www.fendt.com   
www.fendt.hr   
www.fendt.hu   
www.fendt.tv   
www.fendt-katana.com   
www.fendt-katana.fr   
www.fendt-katana.it   
fiveaday.fendt.co.uk   
www.gleanercombines.com   
global.agcotechnologies.com   
www.grainsystems.com   
gsp.oneagco.com   
www.hesston.com   
www.holtagcpo.agcocorp.com   
ideal.masseyferguson.com   
insideAGCO.agcocorp.com   
www.intivitycenter.com   
investors.agcocorp.com   
konfigurator.fendt.com   
www.lely-forage.com   
www.macallistercpo.agcocorp.com   
mail.agcocorp.com   
www.manzercpo.agcocorp.com   
map.antarcticatwo.com   
www.masseyferguson.co.nz   
www.masseyferguson.co.ro   
www.masseyferguson.co.uk   
www.masseyferguson.co.za   
www.massey-ferguson.com   
www.masseyferguson.com.ar   
www.masseyferguson.com.br   
www.masseyferguson.com.br/espanol   
www.masseyferguson.com.tr   
www.masseyferguson.de   
www.masseyferguson.dk   
www.masseyferguson.es   
www.masseyferguson.fi   
www.masseyferguson.fr   
www.masseyferguson.it   
www.masseyferguson.mx   
www.masseyferguson.nl   
www.masseyferguson.ru   
www.masseyferguson.se   
www.masseyferguson.us   
my.oneagco.com   
onboarding.agcocorp.com   
www.precisionplanting.com   
quality.fendt.com   
rmi.agcopartsandservice.com   
rmi.agcopartsandservice.com/home   
shop.challenger-ag.com   
shop.fendt.com   
shop.masseyferguson.com   
www.shopagco.com   
smarttour.valtradev.com/uk   
www.spracoupewillmar.com   
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sso.agcocorp.com   
staging.agcotechnologies.com 
test.fendt.com   
uklubricants.agcoparts.com   
www.valtra.at   
www.valtra.be   
www.valtra.cn   
www.valtra.co.uk   
www.valtra.com   
www.valtra.com.ar   
www.valtra.com.au   
www.valtra.com.br   
www.valtra.cz   
www.valtra.de   
www.valtra.dk   
www.valtra.ee   
www.valtra.es   
www.valtra.fi   
www.valtra.fr 

 
 


