Vi prioriterer sikkerheten din. Les reiserådene våre i forbindelse med koronaviruset (COVID-19).

Retningslinjer for informasjonskapsler
Personvernet ditt er viktig for oss. Disse retningslinjene for personvern forklarer personopplysningene vi
behandler, hvordan vi behandler dem, og av hvilke grunner.

Vi forplikter oss til å være åpne og ærlige om hvordan vi bruker informasjonskapsler på nettstedet
vårt. Denne erklæringen forklarer hvilke informasjonskapsler vi bruker, hvilket formål de tjener og
hvordan du kan endre preferansene dine.

Mer om Dubai Tourism og kontaktopplysninger
The Department of Tourism and Commerce Marketing
The Department of Tourism and Commerce Marketing ("DTCM") er en enhet opprettet i samsvar med
lov nr. 1 av 1997, med hovedadressen P.O. Box 594, Dubai, De forente arabiske emirater.
DTCM er hovedautoriteten for planlegging, overvåking, utvikling og markedsføring av turisme i
Dubai. Vi markedsfører og fremmer også Dubais handelssektor og er ansvarlige for lisensiering og
klassi sering av alle turisttjenester, inkludert hoteller, turoperatører, reisebyråer og alle andre
turisttjenester. Du kan nne ut mer om oss på: https://www.visitdubai.com/en/department-oftourism/about-dtcm.
DTCM og dets datterselskaper, inkludert, men ikke begrenset til Dubai Festivals and Retail
Establishment, Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, Dubai Business Events og
Dubai Calendar (samlet kalt "Dubai Tourism", "vi", "oss", "vår" eller "våre") forplikter oss til å tilby
glimrende service til alle kundene våre, inkludert å respektere bekymringene deres om hvordan vi
bruker informasjonskapsler, og å være fullstendig åpne om dette i tråd med gjeldende lover.
Vi har satt sammen denne erklæringen om informasjonskapsler for å hjelpe deg som bruker med å
forstå hvordan informasjonskapsler brukes når du besøker og bruker www.visitdubai.com, og
hvordan informasjonskapsler brukes her. Vennligst les nøye gjennom det følgende for å danne deg en
forståelse av hvilke informasjonskapsler som brukes, og hva som er formålet med dem.
Ytterligere informasjon
Hvis du etter å ha lest denne erklæringen har spørsmål, kommentarer eller bekymringer, kan du
kontakte oss på privacy@dubaitourism.ae.

For mer informasjon om personvernet ditt og bruken av personopplysninger, se
personvernerklæringen vår og dokumentene som refereres til der.

Mer om informasjonskapsler
Informasjonskapsler er små tekst ler som plasseres på datamaskinen din for å hjelpe oss med å
identi sere deg. Noen informasjonskapsler er kjent som "essensielle informasjonskapsler" og er
påkrevd for at nettstedet vårt skal fungere. Andre er "valgfrie informasjonskapsler" som vi bruker for å
gi deg en personlig opplevelse mens du er på nettstedet vårt, dvs. for å kunne vise deg personlig
tilpassede annonser.
Når du besøker nettstedet vårt fra EØS-området, bruker vi innledningsvis kun "essensielle
informasjonskapsler". Hvis du samtykker til "valgfrie informasjonskapsler", blir disse kun utløst når du
har godtatt at disse kan plasseres. For mer generell informasjon om informasjonskapsler kan du gå til
www.aboutcookies.org (merk at dette er et tredjeparts nettsted, og at vi ikke er ansvarlige for
innholdet her).

Informasjonskapsler vi bruker
Når du besøker nettstedet vårt, bruker vi informasjonskapsler for å gi deg en best mulig opplevelse.
Det gjør vi på en måte som overholder de juridiske forpliktelsene vi er pålagt, og i tråd med god
bransjepraksis. Informasjonen nedenfor gir deg en oversikt over hver type informasjonskapsel som
brukes.

Analytiske informasjonskapsler
Er informasjonskapsler vi bruker for å overvåke hvordan brukerne bruker nettstedet vårt. De gjør oss i
stand til å identi sere hvilke områder eller funksjoner på nettstedet brukerne bruker mest tid på, og
gir oss en forståelse av hvordan brukerne for ytter seg rundt på nettstedet.
Deaktivert ( Aktiver )

Markedsføringsinformasjonskapsler
Er informasjonskapsler vi angir for å gi deg innholdet som er mest relevant for deg, basert på din
bruk av nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene kan plasseres av, eller deles med,
markedsføringspartnerne våre for å vise deg annonser når du bruker andre nettsteder og plattformer.
Deaktivering av disse informasjonskapslene resulterer ikke nødvendigvis i at du ser færre annonser
eller mindre markedsføringsinnhold – det betyr sannsynligvis bare at du ikke mottar innhold som er
skreddersydd for deg.
Deaktivert ( Aktiver )

Funksjonelle informasjonskapsler
Er informasjonskapsler vi distribuerer for å optimere brukeropplevelsen, for eksempel for å øke nivået
av funksjonalitet eller for å huske preferansene dine dersom du skulle returnere på et senere
tidspunkt. Disse informasjonskapslene gjør deg også i stand til å benytte funksjoner slik som å
opprette en konto og abonnere på oppdateringer.
Deaktivert ( Aktiver )

Strengt nødvendige informasjonskapsler
Er informasjonskapsler vi trenger å bruke for at nettstedet vårt skal fungere, f.eks. for å vise visse
elementer på nettstedet eller sørge for at nettstedet er sikkert. Disse kan ikke deaktiveres av oss, men
det kan hende at du kan begrense eller forby disse ved hjelp av innstillingene i nettleseren din. Hvis
du begrenser dem, kan du få problemer med å laste inn eller bruke nettstedet vårt.

Innstillinger for informasjonskapsler
De este nettlesere lar brukerne kontrollere hvilke informasjonskapsler de er villige til å godta og
ikke, samt gå gjennom informasjonskapsler som allerede er i bruk. For mer informasjon om dette, gå

til nettleserinnstillingene dine eller gå inn på www.aboutcookies.org (merk at dette er et
tredjepartsnettsted og at vi ikke er ansvarlige for innholdet der), hvor du nner omfattende
informasjon om hvordan du administrerer innstillingene for informasjonskapsler i en lang rekke
nettlesere.
Hvis du er i EU, kan du gå til nettstedet http://www.youronlinechoices.com, som inneholder nyttig
informasjon om bruken av informasjonskapsler og hva du kan gjøre for å beskytte personvernet ditt
på internett, inkludert å angi hvilke leverandører av annonseinformasjonskapsler du vil godta og
ikke.

Informasjonskapsler vi bruker
Tabellen nedenfor gir mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvorfor. For mer
informasjon eller for å administrere informasjonskapsler angitt av tredjeparter, gå til det spesi kke
nettstedet til denne tredjeparten, som vist nedenfor. Vi er ikke ansvarlige for innholdet og
nøyaktigheten av retningslinjer for tredjeparters informasjonskapsler som oppgis i våre retningslinjer.
InformasjonskapselID

Leverandør

Formål

Utløper
etter

Analytisk

Google

Måling, innsamling, analyse og rapportering av webdata. For mer informasjon,

90

Analytics

gå til

dager

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage.
Yandex

YouTube

Markedsføring

DoubleClick

Måling, innsamling, analyse og rapportering av webdata. For mer informasjon,

90

gå til
https://yandex.ru/legal/cookies_policy.

dager

Måling, innsamling, analyse og rapportering av webdata. For mer informasjon,

90

gå til
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage.

dager

Nettannonser i ere former, inkludert bannerannonser, rike medier med mer.
For mer informasjon, gå til https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-

90
dager

GB.
Google Ads

For å bidra til å gi bedre søkeresultater basert på kundene som besøker

90

nettstedet vårt. For mer informasjon, gå til
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-GB.

dager

For å spore når besøkende går inn på nettstedet vårt, slik at vi kan se hvor
e ektiv målrettingen vår er. For mer informasjon eller for å velge dette bort, gå
til https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html.

90
dager

Oracle

For å skape tilpassede opplevelser for besøkende på nettstedet vårt. For mer

90

Bluekai

informasjon eller for å velge dette bort, gå til
https://datacloudoptout.oracle.com/#optout.

dager

Crazyegg

For å skape personlig tilpassede opplevelser for besøkende på nettstedet vårt.
For mer informasjon eller for å velge dette bort, gå til
https://www.crazyegg.com/privacy.

90
dager

Twitter,
Facebook,

For bedre å generere, målrette og levere markedsføringskommunikasjon via
sosiale nettverk. For mer informasjon, gå til

90
dager

Snapchat

https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://www.snap.com/en-US/cookie-policy
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies.

Media
Math

For å bidra til bedre markedsføring basert på kundene som besøker nettstedet
vårt. For mer informasjon, gå til

Oracle
Eloqua,
Oracle
Maxymizer

90
dager

https://www.mediamath.com/cookie-notice.
Xandr

Markedsførings- og annonseverktøy. For mer informasjon, gå til

90

Funksjonelt

https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy.

dager

BING

Markedsførings- og annonseverktøy. For mer informasjon, gå til
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

90
dager

Google
Recaptcha,

Funksjoner som er viktige for å sørge for et optimalt fungerende nettsted. For
mer informasjon, gå til https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-

90
dager

Google
Botguard

GB.

