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PERSONVERN
-ERKLÆRING
For oss i Scania er respekt for den enkelte en kjerneverdi. Dette er grunnlaget når vi samhandler 
med deg som vår verdsatte kunde, som sjåfør av våre kjøretøy, er medarbeider i vår globale 
organisasjon, som en pålitelig forretningspartner / leverandør eller når du besøker våre nettsteder, 
lokaler eller arrangementer.

Behandlingsansvarlig for behandling av dine persondata er Scania CV AB, med mindre annet er 
definert i personvernerklæringen for et konkret marked eller en konkret tjeneste, se 
www.scania.com.

Vi behandler dine personlige data når det trengs for å:

• Levere våre produkter og tjenester
• Støtte og hjelpe deg når du bruker våre produkter og tjenester
• Oppfylle og følge opp forpliktelser, både våre og dine
• Oppfylle juridiske forpliktelser og legitme forespørsler fra politi og andre myndigheter
• Gi informasjon om våre produkter og tjenester og kommende arrangementer
• Forbedre kvalitet og utvikle nåværende og nye produkter og tjenester samt vår 

organisasjon.

Vi bestreber oss for alltid å behandle og beskytte persondataene dine med respekt og integritet. 
Noen ganger bruker vi samarbeidspartnere for å hjelpe oss med å levere våre produkter og 
tjenester. Når vi av den grunn må dele dataene dine med disse, sikrer vi at de behandler dataene 
dine med samme respekt og integritet som vi gjør.

I denne personvernerklæringen ønsker vi å informere deg om hvilke persondata vi behandler, 
hvorfor vi gjør det og hvordan vi sikrer at dine rettigheter og ditt personvern blir respektert. Hvis du 
har spørsmål eller bekymringer, er du alltid velkommen til å kontakte Scanias "Group Data 
Protection Officer" her, eller på telefon: +46 8 553 810 00, Postadresse: Scania CV AB, Att: Data 
Protection Office, ZCD, S-151 87 Södertälje, Sverige.  Eller kontakte Norsk Scania AS. 



Dato: 2021-06-28 
Utgave: 6.0

– FAQ
DELER SCANIA DATAENE MINE MED TREDJEPARTER?
Vi selger aldri dataene dine til tredjeparter.
Vi bruker vår globale organisasjon og et globalt nettverk av pålitelige partnere for å yte de beste 
produktene og tjenestene.

Dette betyr at vi fra tid til annen kan dele dataene dine (alle eller enkelte) innen TRATON-gruppen, 
som Scania er en del av, samt med pålitelige samarbeidspartnere som hjelper oss. 

Typiske eksempler kan være:

• Når du bruker Scania Web shop, deler vi data med partnere som håndterer Web shop’en.
• Når vi behandler dataene dine i IT-systemer som eksterne IT-leverandører har utviklet, 

levert eller sørger for lagring
• Når vi bruker tredjepart til å organisere arrangement, sørge for hotell, transport o.l. dersom 

du deltar på ett av disse
• Vi kan dele dataene dine med tredjepart som bilbergingsselskaper når du ringer vår 

nødhjelp /Scania Assistance
• Når kunden vår (enten du eller din arbeidsgiver) velger å involvere en tredjeparts tjeneste 

og dermed gir tilgang til tredjeparter vil Scania dele persondata relatert til sjåfør, kjøretøy, 
motor, tilhenger, påbygg og andre produkter.

• Når kunden vår (enten du eller din arbeidsgiver) gir tilgang til å dele data med påbygger, 
komponent- eller annen produktleverandør.

• Når vi gjør forskning og utvikling, kan vi dele data med universiteter, 
forskningsinstitusjoner eller andre pålitelige partnere.

• Velger du å godta tredjeparts cookies kan dine persondata deles med disse tredjeparter 
(vennligst se vår Cookie-policy for mer informasjon angående cookies).

Når vi trenger å dele dataene dine med samarbeidspartnerne, sikrer vi at de behandler dataene 
med samme respekt og integritet som vi gjør. Hvis lov- og avtaleverk krever det, kan vi dele 
dataene dine med offentlige myndigheter og organisasjoner.

Om dine data blir overført ut av EU til "et tredjeparts land" blir det utført via sikre tjenester og 
metoder for å ivareta dine persondata.

HVOR BEHANDLER SCANIA DATAENE MINE?
Scania er et globalt selskap med virksomhet i over 100 land. For å gi de beste produktene og 
tjenestene, bruker vi vår globale organisasjon og et globalt nettverk av betrodde partnere. Dette 
betyr at vi noen ganger kan velge å behandle dataene dine (alle eller noen) både innenfor og 
utenfor EU/EØS. Når vi gjør det, overholder vi alltid gjeldende regelverk og sikrer at dataene dine 
håndteres på en sikker måte. Hvis dataene blir overført ut av EU/EØS-området, gjøres relevante 
sikkerhetstiltak.

I denne sammenheng betyr "behandle" enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres 
med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, 
organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, rådgivning, bruk, 
utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling 
eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.
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HVORDAN BESKYTTES DATAENE MINE?

Vi er opptatt av å beskytte persondataene dine. Vi vil gjøre alle relevante og praktiske 
sikkerhetstiltak av juridisk, teknisk og organisatorisk art for å beskytte persondata vi behandler. 
Våre sikkerhetstiltak blir kontinuerlig forbedret i tråd med utviklingen av tilgjengelige 
sikkerhetsprodukter og -tjenester.

HVOR LENGE LAGRES DATAENE MINE?
 
Spesifikke behandlingsaktiviteter har egne individuelle lagringsperioder som gjelder for dem i 
henhold til det juridiske grunnlaget og/eller formålet med behandlingen. Vi sletter eller minimerer 
dataene dine når de ikke lenger trengs for å:

• Oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg
• Oppfylle formålet dataene ble samlet inn for
• Oppfylle våre juridiske forpliktelser.
•

Se også markeds- og tjenestespesifikk personvernerklæringer på www.scania.com.

HVA ER MINE RETTIGHETER?
 
Rett til innsyn
 
Du kan be om en utskrift som viser hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Dette er gratis 
for deg. Utskriften sendes til din adresse som vi har registrert eller du kan velge å hente den på 
vårt kontor der du må identifisere deg før vi utleverer dataene.

Rett til å rette
 
Du har rett til å få uriktige, ufullstendige personopplysninger om deg selv korrigert for å sikre at vi 
alltid har den riktige informasjonen.

Retten til å slette
 
Du kan uten ugrunnet opphold få slettet dine persondata gitt begrensninger som:

• Dataene ikke lenger er nødvendig for de formål de ble samlet inn for
• Hvis du har gjort innvendinger mot bruken av data og det ikke er berettiget interesse for oss å 

bruke dem
• Databehandlingen er kun basert på samtykke og du trekker samtykke tilbake
• Sletting er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse.

 
Rett til å begrense 
 
Du har rett til å be om en midlertidig begrensning i behandling av persondataene dine. 

Behandlingen kan være begrenset i situasjoner som:

• Når du mener at dataene dine er feil, og du har derfor bedt oss om å rette dem. Du kan da be 
om at behandlingen av dataene begrenses mens vi kontrollerer dataene.

• Når databehandlingen er ulovlig, men du ønsker ikke at dataene blir slettet og ber i stedet om 
at bruken av disse dataene skal begrenses.

• Når du trenger dataene dine for å kunne avgjøre, håndheve eller forsvare juridiske krav, selv 
om vi ikke lenger trenger dataene dine i forbindelse med vår behandlingen.
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Rett til å protestere
 
Du har alltid rett til å protestere mot behandling av dine persondata til bruk i direkte markedsføring. 
Det betyr at hvis du protesterer eller avslutter abonnementet, skal vi stoppe all ytterligere bruk av 
dataene for markedsføringsformål.

Du har også rett til å protestere mot behandling der vi baserer på berettiget interesse. Hvis du 
protesterer må du spesifisere hva du protesterer mot og hvorfor. Vi må da vise tungtveiende 
legitime grunner for behandlingen som går foran den registrertes interesser, rettigheter og friheter 
eller vise at vår behandling er for å fastsette, utøve eller forsvare juridiske krav.

Rett til dataportabilitet
 
Du har rett til å motta data du har gitt oss for å kunne behandle dem andre steder. Denne rett 
gjelder bare i tilfeller der databehandlingen er basert på ditt samtykke til databehandlingen, eller 
behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt/avtale du har inngått med oss.

VARSEL OM BRUDD (KLAGE)
 
Hvis du mener at dataene dine blir behandlet i strid med gjeldende regelverk, må du rapportere det 
til oss så snart som mulig. Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten i ditt land.

Hvordan kontakter jeg dere hvis jeg har spørsmål?

Du er alltid velkommen til å kontakte vår "Group Data Protection Officer" eller snakke med din 
lokale Scania kontakt. Gå til Scania.com siden for personvern. Der fins også kontaktskjema som 
brukes.
 
HVORDAN KONTAKTER JEG DERE HVIS JEG HAR SPØRSMÅL?
 
Du er alltid velkommen til å kontakte vår "Group Data Protection Officer" eller snakke med din 
lokale Scania kontakt. 

Telefon: +46 8 553 810 00.

Postadresse: Scania CV AB, att: Data Protection Office, ZCD, S-151 87

Södertälje, Sverige.



Dato: 2021-06-28 
Utgave: 6.0

DATA VI BEHANDLER
Data vi behandler avhenger av ditt forhold til Scania. I listen nedenfor finner du detaljert informasjon 
om data vi behandler for ulike formål.

HVILKE PERSONDATA BEHANDLER VI FOR DEG SOM KUNDE?

Når du representerer bedriften, trenger vi å behandle dine persondata av grunner listet nedenfor. 
Hvis du er enkeltpersonforetak, blir alle data vi behandler om din bedrift bli persondata.
.

HVORFOR BEHANDLER 
VI DATAENE DINE

HVILKE KATEGORIER AV 
PERSONDATA BEHANDLER VI

LOV
-GRUNNLAG

For å lage en database med 
potensielle kunder, for 
eksempel ved å bruke data 
fra tredjepart

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, 
telefonnr, adresse

• Organisasjonsdata som firmanavn, telefonnr, 
adresse, land

Berettiget
interesse



Dato: 2021-06-28 
Utgave: 6.0

Gi et tilbud • Organisasjonsdata som firmanavn, telefonnr, 
adresse, land

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, 
telefonnr, adresse

• Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler 
vi økonomiske data, som kredittvurdering

• Kontrakt preferanser
• Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk 

plassering, driftstid og preferanser
• Identikifasjonsdata, for eksempel 

identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, 
påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-
nummer, MAC-adresser, IT System og 
Bruker ID

• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, 
motor og andre produkter. For eksempel 
informasjon fra kjøretøykomponenter, 
drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, 
batteribruk, motordata og feilkoder

Berettiget
Interesse

Innfri avtalen, kontrakten • Organisasjonsdata som firmanavn, telefonnr, 
adresse, land

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, 
telefonnr, adresse

• Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler 
vi også økonomiske data som 
kredittvurderinger, bankkonto og betalinger, 
samt avtalerelaterte data som kontraktsnr, 
bestillingsnr, fakturaer

• Kjøreatferd, som kjøremønster, geoposisjon, 
driftstimer og preferanseinnstillinger

• Identikifasjonsdata, for eksempel 
identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, 
påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-
nummer, MAC-adresser, IT System og 
Bruker ID

• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, 
motor og andre produkter. For eksempel 
informasjon fra kjøretøykomponenter, 
drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, 
batteribruk, motordata og feilkoder

Avtale-,
kontrakt-
forpliktelse
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Yte service og støtte og 
følge opp 
kontraktsforpliktelser

• Organisasjonsdata som firmanavn, 
telefonnr, adresse, land

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, 
telefonnr, adresse

• Foretrukket kontaktform
• Kjøp og transaksjoner
• Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, 

driftstimer og preferanse-innstillinger
• Identikifasjonsdata, for eksempel 

identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, 
påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-
nummer, MAC-adresser, IT System og 
Bruker ID

• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, 
motor og andre produkter. For eksempel 
informasjon fra kjøretøykomponenter, 
drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, 
batteribruk, motordata og feilkoder

Avtale-,
kontrakt-

Informere deg om produkter 
og tjenester som vi tror kan 
være av interesse

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, 
telefonnr, adresse

• Foretrukket kontaktform
• Kjøp og transaksjoner
• Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk 

plassering, driftstid og 
preferanseinnstillinger

• Identikifasjonsdata, for eksempel 
identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, 
påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-
nummer, MAC-adresser, IT System og 
Bruker ID

• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, 
påbygg, motor og andre produkter. For 
eksempel informasjon fra 
kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, 
bremsebruk, girskift, batteribruk, 
motordata og feilkoder

Regulert
av 
markeds-
føringslov
i hvert 
land

forpliktelse
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Følge opp våre leveranser, 
hvor fornøyd du er med våre 
produkter / tjenester og 
invitere deg til å delta i spørre-
undersøkelser

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, 
telefonnr, adresse

• Foretrukket kontaktform
• Kjøp og transaksjoner
• Kjøreatferd, som kjøremønster, geoposisjon 

og driftstid
• Identikifasjonsdata, for eksempel 

identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, 
påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-
nummer, MAC-adresser, IT System og 
Bruker ID

• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, 
motor og andre produkter. For eksempel 
informasjon fra kjøretøykomponenter, 
drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, 
batteribruk, motordata og feilkoder

• IP-adresse, operativsystem, enhetstype, 
appnavn og versjon, nettleser og -versjon og 
svarene dine på spørreundersøkelsen

Berettiget
interesse

Gjennomføre forebyggende 
& korrigerende tiltak

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

• Leveringsadresse
• Anskaffelser/kjøp og kjøpsavtaler
• Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, 

driftstimer og preferanseinnstillinger
• Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, 

chassisnummer, tilhenger, påbygg eller 
motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-
adresser, IT System og Bruker ID

• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, 
motor og andre produkter. For eksempel 
informasjon fra kjøretøykomponenter, 
drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, 
motordata og feilkoder

• Systemlogger fra våre IT-systemer

Berettiget 
interesse / 
Avtale-, 
kontraktsforp
liktelse

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, 
telefonnr, adresse

• Leveringsadresse
• Kjøp og transaksjoner
• Økonomiske data som kredittrating, bankkonti 

og betalinger samt kontraktsrelaterte data som 
kontraktsnummer, ordrenummer, fakturaer.

• Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, 
driftstimer og preferanse-innstillinger

• Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, 
chassisnummer, tilhenger, påbygg eller 
motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-
adresser, IT System og Bruker ID

• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, 
motor og andre produkter. For eksempel 
informasjon fra kjøretøykomponenter, 
drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, 
batteribruk, motordata og feilkoder

• Systemlogger fra våre IT-systemer
• Svar på spørreundersøkelser

Analysere, forbedre 
kvalitet og utvikle 
produkter, tjenester og 
organisasjonen

Berettiget 
interesse
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• Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

• Leveringsadresse
• Kjøp og transaksjoner
• Økonomiske data som kredittrating, bankkonti og 

betalinger samt kontraktsrelaterte data som 
kontraktsnummer, ordrenummer, fakturaer

• Kjøreatferd som kjøremønster, geo-lokasjon og 
driftstimer og preferanseinnstillinger

• Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, 
chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, 
samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System 
og Bruker ID

• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og 
andre produkter. For eksempel informasjon fra 
kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, 
girskift, batteribruk, motordata og feilkoder

• Systemlogger fra våre IT-systemer

For å overholde juridiske 
forpliktelser og legitime 
forespørsler fra politi og 
andre myndigheter

Rettslig 
forpliktelse

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

• Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, 
chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, 
samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System 
og Bruker ID

• Geoposisjon
• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og 

andre produkter. For eksempel informasjon fra 
kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, 
girskift, batteribruk, motordata og feilkoder

• Systemlogger fra våre IT-systemer

Å gi deg etterspurt informasjon 
og aktuelle oppdateringer

Berettiget 
interesse / 
Regulert av 
markedsføring
slov i hvert 
land
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HVILKE PERSONDATA BEHANDLER VI FOR DEG SOM SJÅFØR/OPERATØR?

Du kjører et Scania-kjøretøy eller styrer en maskin med Scania komponenter. Vi samler ulike typer 
operasjonelle data fra kjøretøy, motor, tilhenger, påbygg og andre produkter vi selger. Vi samler 
data som drivstofforbruk, kjøremønster, bilens geoposisjon, feilkoder og mer. Alt dette blir 
persondata dersom vi kan identifisere hvem som kjører kjøretøy eller opererer maskinen.

Vi behandler disse dataene for å kunne

• Levere tjenestene forespurt av kunden - mer informasjon om data vi behandler kan bli 
funnet i respektive servicebeskrivelser

• Levere underholdningstjenester til kjøretøy på forespørsel
• Utføre fjerndiagnose, reparasjon, serviceplanlegging
• Gi støtte/support
• Oppfylle kontraktsmessige forpliktelser
• Undersøke, analysere, forbedre kvaliteten og videreutvikle eksisterende produkter og nye 

produkter, tjenester og organisasjonen
• Overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra politi og andre myndigheter
• Informere deg om relevante oppdateringer.

Dataene vi behandler, kommer enten fra arbeidsgiver, kjøretøyet, motor, tilhenger, påbygg eller 
andre produkter opprettet i våre IT-systemer du bruker.

DU DELTAR I EN SJÅFØRKONKURRANSE ORGANISERT AV SCANIA
 
Hvis du velger å delta i en sjåførkonkurranse organisert av Scania, må vi samle inn noen 
persondata som navn og kontaktinformasjon for å behandle registreringen og deltakelsen din i 
konkurransen. Disse persondata er data du gir til oss.

DU HAR NØDSITUASJON LANGS VEI OG KONTAKTER SCANIA ASSISTANCE
 
Hvis du har en nødsituasjon på veien og velger å kontakte oss for nødhjelp, må vi behandle dine 
personopplysninger for å kunne identifisere deg, forstå din nødsituasjon, gi hjelp og kontinuerlig 
kunne kommunisere i assistansesaken.

HVORFOR BEHANDLER 
VI DATAENE DINE

Hvilke kategorier data behandler vi LOV-
GRUNNLAG

For å oppfylle våre 
avtaleforpliktelser 
som:

• Levere tjenester 
etterspurt av 
kunden / 
arbeidsgiveren din

• Levere 
underholdningstjene
ste til kjøretøy på 
forespørsel

• Gjennomføre 
ekstern diagnostikk 
samt planlegging for 
reparasjon og 
vedlikehold

• Gi støtte

• Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon 
og driftstimer og preferanseinnstillinger

• Identikifasjonsdata, for eksempel 
identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, 
påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-
nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker 
ID

• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, 
motor og andre produkter. For eksempel 
informasjon fra kjøretøykomponenter, 
drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, 
batteribruk, motordata og feilkoder

• Systemlogger fra våre IT-systemer

Berettiget 
interesse



Dato: 2021-06-28 
Utgave: 6.0

Følge opp kontraktsforpliktelser 
overfor kunden

• Kontaktinformasjon (Navn, email, telefonnummer, 
adresse)

• Kontaktpreferanser
• Kjøpshistorikk
• Kjørestil som kjøremønster, geoposisjon og kjøre-, 

hviletid
• Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, 

chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt 
fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og 
Bruker ID

• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og 
andre produkter. For eksempel informasjon fra 
kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, 
girskift, batteribruk, motordata og feilkoder

• Systemlogger fra våre IT-systemer

Berettiget 
interesse

Behandle din deltakelse i våre 
sjåførkonkurranser

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

• Din alder
• Ditt foretrukne språk
• Arbeidsgivers firmanavn
• Kjørestil, kjøremønstre, geolokasjon, kjøre- og 

hviletid og preferanseinnstillinger
• Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, 

chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, 
samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System 
og Bruker ID

• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og 
andre produkter. For eksempel informasjon fra 
kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, 
girskift, batteribruk, motordata og feilkoder

Samtykke

Yte nødstopp- assistanse langs 
vei

• Kontaktinformasjon,som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

• Organisasjonsdata som firmanavn, land, adresse og 
telefonnr

• Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, 
chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt 
fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og 
Bruker ID

• Reg.nr (bil)
• Beskrivelse av nødsituasjonen inkl. beskrivelse av 

fysiske skader og behov for medisinsk hjelp
• Geoposisjon
• Kjøretøydata for fjerndiagnostikk
• Lyd- eller videosamtaler

Berettiget 
interesse

Gjennomføre korrigerende tiltak • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

• Leveringsadresse
• Kjøp og transaksjoner
• Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, driftstimer 

og preferanseinnstillinger
• Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, 

chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt 
fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og 
Bruker ID

• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og 
andre produkter. For eksempel informasjon fra 
kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, 
girskift, batteribruk, motordata og feilkoder

• Systemlogger fra våre IT-systemer

Berettiget 
interesse / 
avtale- 
kontraktsforplik
telse
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Analyse, forbedre og utvikle 
eksisterende og nye produkter 
og tjenester, i tillegg til vår 
organisasjon

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

• Organisasjonsdata som firmanavn, land, adresse og 
telefonnr

• Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, driftstimer 
og preferanseinnstillinger

• Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, 
chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt 
fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og 
Bruker ID

• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og 
andre produkter. For eksempel informasjon fra 
kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, 
girskift, batteribruk, motordata og feilkoder

• Tilfeller av nødhjelp
• Svar på spørreundersøkelser
• Geoposisjon
• Systemlogger fra våre IT-systemer

Berettiget 
interesse

For å overholde juridiske 
forpliktelser og legitime 
forespørsler fra politi og andre 
myndigheter

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

• Leveringsadresse
• Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, driftstimer 

og preferanse-innstillinger
• Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, 

chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt 
fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og 
Bruker ID

• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og 
andre produkter. For eksempel informasjon fra 
kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, 
girskift, batteribruk, motordata og feilkoder

• Systemlogger fra våre IT-systemer

Rettslig 
forpliktelser 
eller 
berettiget 
interesse

Å gi deg etterspurt informasjon 
og aktuelle oppdateringer

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

• Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, 
chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt 
fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og 
Bruker ID

• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og 
andre produkter. For eksempel informasjon fra 
kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, 
girskift, batteribruk, motordata og feilkoder

• Geolokasjon

Berettiget 
interesse / 
regulert av 
markedsføring
slover i 
gjeldende land

Følge opp våre leveranser, hvor 
fornøyd du er med våre 
produkter / tjenester og invitere 
deg til å delta i spørre-
undersøkelser

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

• Organisasjonsdata som firmanavn, land, adresse og 
telefonnr

• Foretrukket kontaktform
• Kjøp og transaksjoner
• Kjøreatferd, som kjøremønster, geoposisjon, driftstid 

og preferanseinnstillinger
• Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, 

chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt 
fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og 
Bruker ID

• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og 
andre produkter. For eksempel informasjon fra 
kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, 
girskift, batteribruk, motordata og feilkoder

• IP-adresse, operativsystem, enhetstype, appnavn og 
versjon, nettleser og -versjon og svarene dine på 
spørreundersøkelsen

Berettiget 
interesse
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Gi tilbud til kunden/ eller 
arbeidsgiveren din

• Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, 
driftstid og preferanseinnstillinger

• Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, 
chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt 
fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og 
Bruker ID

• Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og 
andre produkter. For eksempel informasjon fra 
kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, 
girskift, batteribruk, motordata og feilkoder

Berettiget 
interesse
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HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI FOR DEG SOM ANSATT?
Når du søker en stilling hos Scania, ber vi deg om å oppgi noen personopplysninger for å behandle 
søknaden din, som kontaktinformasjon, referansedata som tidligere arbeidshistorie, utdanning, 
sertifikater.

Når du arbeidet i Scania behandler vi dine persondata for å:
• Administrere ditt ansettelsesforhold
• Ivareta våre avtalemessige forpliktelser
• Ivareta våre lovpålagte forpliktelser som,

o Lede, planlegge og vurdere arbeid
o Beskytte selskapets ansatte og dets eiendeler
o Kontakte og informere ansatte
o Være transparent for eiere og allmennheten.

Etter at du har sluttet behandler vi begrensede mengder data som kreves for å oppfylle våre juridiske 
forpliktelser eller vår legitime interesse, for eksempel data som viser ditt ansettelsesforhold.

HVORFOR BEHANDLER 
VI DATAENE DINE

HVILKE KATEGORIER DATA 
BEHANDLER VI

LOV-
GRUNNLAG

Administrere ansettelses
-forholdet

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, 
telefonnr, adresse

• Ansattdata som ansattnr, bruker-ID, bilder
• Kompetanse som utdanning, ferdighet, kurs, 

autorisasjoner
• Organisasjonsinfo som sted, avdeling, 

linjeleder
• Økonomisk informasjon som lønn, 

tilleggsytelser, skatter, utgifter, tidsrapporter, 
bankkontonr

Avtale-, 
kontrakts-
forpliktelse

Oppfylle juridiske 
forpliktelser, som 
myndighetsrapportering, 
varsling /whistleblowing, 
dokumentere helsedata, 
overholde tariffavtaler o.l., 
imøtekomme juridiske 
forespørsler fra politi og 
andre myndigheter

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, 
telefonnr, adresse

• Ansattdata som ansattnr, bruker-ID, bilder, 
fødsesnummer

• Statsborgerskap
• Reg.nr (bil)
• Økonomisk informasjon som lønn, skatt, 

utgifter, tidsrapporter, bankkontonummer osv.
• Fagmedlemskap for å oppfylle tariffavtaler
• Tilgangslogger fra IT-systemer og -nettverk
• IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester
• Kameraovervåking og bilder
• Sykefravær- rahabiliteringsdata

Lovpålagt 
forpliktelse 
eller 
berettiget 
interesse

Foreta myndighets-
rapportering, sykefravær-, 
pensjon- & forsikring- & 
fagforeningsrapporteringer

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

• Fødselsnr, statsborgerskap
• Økonomisk informasjon 
• Medlemskap i fagforening

Lovpålagt 
forpliktelse

Kartlegge, planlegge og 
følge opp arbeidsmiljø- og 
medarbeiderutvikling

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

• Ansattdata, som stilling, ans.nr
• Organisasjonsinfo som avdeling, kostnadssted, 

overordnet leder, etc.
• Kompetanseinfo, -evaluering
• Utviklingsplaner
• Helse-, miljø- og sikkerhet

Lovpålagt 
forpliktelse
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Gi tilgang til IT-systemene og 
forbedring av disse

• Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
• Bruker-ID
• Brukerinnstillinger i ulike systemer
• Logger over bruken av IT-systemer

Avtale-, 
kontrakts
-forpliktelse 

Sikkerhet i fall nødstilfelle • Pårørende kontakt som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

• Ansattdata som navn, ans.nr, bruker-ID

Samtykke

Beskytte de ansatte og 
selskapets eiendeler

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

• Logger fra IT- og – autorisasjons-systemer, 
adgangssystemer

• IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester
• Kameraovervåking
• Sikkerhetshendelses- og atferdshendelsesrapporter

Berettiget 
interesse

Overføre persondata for å kunne 
identifisere deg som ansatt i 
selskapet, og eller slik at du som 
ansatt kan utføre arbeid utenfor 
selskapet

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

• Reg.nr (bil)
• Personopplysninger fra arbeidsavtale
• Bilder og film

Avtale-, 
kontraktsforplik
telse

Analyse, forbedre og utvikle 
eksisterende og nye produkter 
og tjenester, i tillegg til vår 
organisasjon

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

• Ansattdata, som stilling, ans.nr, bilde, statsborgerskap, 
fødselsnr.

• Organisasjonsinfo som avdeling, kostnadssted, 
overordnet leder

• Logger fra IT- og – autorisasjons-systemer, 
adgangssystemer

• IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester

Berettiget 
interesse

Å gi deg etterspurt informasjon 
og aktuelle oppdateringer

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

Berettiget 
interesse

For å samsvare med lisenser til 
åpne kildekodeprogrammer. 

• Bidragsyters kontaktinformasjon (for eksempel navn, 
e-post, telefonnummer, adresse)

Avtale-, 
kontrakts
-forpliktelse 
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HVILKE PERSONDATA BEHANDLER VI FOR DEG SOM 
FORRETNINGSPARTNER / LEVERANDØR?
Hvis du jobber som representant for en leverandør som tilbyr produkter og tjenester til Scania, 
behandler vi begrensede mengder av dine persondata, f.eks. din kontaktinformasjon og 
identifikasjon. Dette brukes til å evaluere tilbud, kontraktsadministrasjon og gi deg tilgang til 
relevante IT-systemer.

HVORFOR BEHANDLER 
VI DATAENE DINE

HVILKE KATEGORIER DATA 
BEHANDLER VI

LOV-
GRUNNLAG

Vurdere tilbud fra deg eller 
din arbeidsgiver, evaluere 
en ny samarbeidspartner, 
begge inkludert 
bakgrunnssjekk

• Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
• Organisasjonsdata som firmanavn, -adresse, 

telefonnr
• Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi 

også økonomiske data som kredittvurderinger 
og priser

• Bakgrunnsinformasjon som personlig eller 
faglige forhold og egenskaper, økonomiske 
data, tilknytning til myndighetspersoner og - hvis 
lovlig - mulige straffbare forhold

Berettiget 
interesse

Analyse, forbedre kvalitet 
og utvikle produkter, 
tjenester og organisasjon

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, 
telefonnr, adresse

• Organisasjonsdata som firmanavn, land, 
firmanavn, org.nr, telefonnr

• Hvis du er enkeltpersonforetak, behandler vi 
også økonomiske data som 
kredittvurderinger, bankkontoer og betalinger

• Logger over bruk av systemene våre

Gjennomføre avtalen/ 
kontrakten med deg /din 
arbeidsgiver

• Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
• Organisasjonsdata som firmanavn, -adresse, 

org.nr, telefonnr
• Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi 

også økonomiske data som kredittvurderinger og 
priser

Avtale-, 
kontrakts-
forpliktelse

Gi deg tilgang til våre IT-
systemer

• Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
• Bruker-ID
• Språkpreferanse
• Brukerlogg i våre systemer

Berettiget 
interesse

Overføring av 
personopplysninger eksternt 
for å identifisere deg som en 
Scania forretningspartner / 
leverandør

• Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, 
telefonnummer, adresse)

• Ansattdata/-informasjon (som 
ansettelsesnummer, bruker-ID, bilder)

Berettiget 
interesse

Samhandle med deg eller 
din arbeidsgiver

• Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
• Organisasjonsdata, som firmanavn, org.nr, -

adresse, e-post, telefonnr

Berettiget 
interesse 

Berettiget 
interesse
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For å overholde juridiske 
forpliktelser og legitime 
forespørsler fra politi og 
andre myndigheter

• Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

• Organisasjonsdata som firmanavn, org.nr, land, 
adresse, telefonnr

• Finansielle data som kredittvurdering, bankkonto 
og betalinger samt kontraktsrelaterte data som 
kontraktsnummer, ordrenummer, fakturaer

• Statsborgerskap, fødselsdato
• Reg.nr (bil)
• Lgger fra IT-systemer
• IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester

Lovpålagt 
forpliktelse

Å gi deg etterspurt 
informasjon og aktuelle 
oppdateringer

• Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, 
adresse

Berettiget 
interesse / 
regulert av 
markedsføri
ngslovene i 
gjeldende 
land

For å samsvare med 
lisenser til åpne 
kildekodeprogrammer. 

• Bidragsyters kontaktinformasjon (for eksempel 
navn, e-post, telefonnummer, adresse)

Avtale-, 
kontraktsforpl
iktelse



HVILKE PERSONDATA BEHANDLER VI FOR BESØKENDE?
Når du besøker våre lokaler og arrangementer, behandler vi data om deg for å kunne oppfylle 
formålet med besøket og gjøre besøket ditt vellykket og trygt. Dette kan inkludere 
kontaktinformasjon og førerkortnummer, samt matpreferanser og informasjon om medreisende.

Når du besøker våre nettsider, gir nettleseren din noen informasjon som hjelper oss å forstå 
hvordan du bruker våre nettsteder, for eksempel hvis du bruker en mobilenhet eller en datamaskin, 
hvilken region i verden du surfer fra og hvilken nettleser du bruker. Disse data hjelper oss med å 
skreddersy vår nettside og forbedre nettleseropplevelsen din.

Vi bruker et begrenset antall informasjonskapsler for å hjelpe oss med å forstå hvordan du bruker 
våre nettsteder. For mer informasjon om bruken av informasjonskapsler, se vår  "cookie policy".

HVORFOR BEHANDLER VI 
DATAENE DINE

HVILKE KATEGORIER DATA BEHANDLER VI LOV-
GRUNNLAG

Innfri hensikten med ditt 
Scania-besøk

• Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
• Informasjon om medreisende, som navn, e-post, 

telefonnr, adresse, alder
• Organisasjonsdata, som firmanavn, -adresse, 

org.nr, telefonnr, land
• Språk
• Matpreferanser 
• Reise- og overnattingsdetaljer
• Førerkort
• Arrangørdetaljer

Berettiget 
interesse

Beskytte våre besøkende og 
våre eiendeler

• Kontaktinformasjon (som navn, email, 
telefonnummer, adresse)

• Tilgangslogger fra IT-systemer og adgangs-
systemer

• IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester
• Kameraovervåking
• Sikkerhetsrapporter

Berettiget 
interesse

Analyse, forbedre og utvikle 
eksisterende og nye 
produkter og tjenester, i 
tillegg til vår organisasjon

• Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
• Informasjon om medreisende som navn, e-post, 

telefonnr, adresse, alder
• Organisasjonsdata, som firmanavn, -adresse, 

org.nr, telefonnr, land
• Språk
• Reise- og overnattingsdetaljer
• Førerkort
• Arrangørdetaljer

Berettiget 
interesse

For å overholde juridiske 
forpliktelser og legitime 
forespørsler fra politi og 
andre myndigheter

• Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
• Informasjon om medreisende som navn, e-post, 

telefonnr, adresse, alder
• Organisasjonsdata, som firmanavn, -adresse, 

org.nr, telefonnr, land
• Språk
• Reise- og overnattingsdetaljer
• Førerkort
• Arrangørdetaljer

Lovpålagt 
forpliktelse 
eller 
berettiget 
interesse

Å gi deg etterspurt 
informasjon og aktuelle 
oppdateringer, inkludert 
webcast, årsrapporter

• Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
• Organisasjonsdata som firmanavn, -adresse, 

org.nr, telefonnr, land
• Språk

Berettiget 
interesse / 
regulert av 
markedsførin
gslov i hvert 
land 
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Når du besøker nettstedene våre, gir nettleseren vår litt informasjon som hjelper oss å forstå 
hvordan du bruker nettstedene, for eksempel hvis du bruker en mobil enhet eller en datamaskin, 
hvilken region i verden du surfer fra og hvilken nettleser du bruker. Disse dataene hjelper oss å 
skreddersy nettstedet vårt og forbedre nettopplevelsen din. Vi bruker et begrenset antall 
informasjonskapsler for å hjelpe oss med å forstå hvordan du bruker våre nettsteder. For mer 
informasjon om vår bruk av informasjonskapsler, se retningslinjene for informasjonskapsler.

HVORFOR BEHANDLER 
VI DATAENE DINE

HVILKE KATEGORIER DATA 
BEHANDLER VI

LOV-
GRUNNLAG

Evaluer bruken av 
nettstedet og forbedre vår 
nettside

• IP-adresse
• Nettleserinnstillinger
• Type enhet som brukes for å få 

tilgang til nettstedet
• Interesseområde

Berettiget 
interesse

Forbedre din surfer-
opplevelse

• IP-adresse
• Type nettleser og 

versjon
• Operativsystem
• Dato og tidspunkt for 

nettbesøket
• URL til sidene
• Land

Berettiget 
interesse
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HVILKE PERSONDATA BEHANDLER VI FOR DEG SOM EN DEL AV OFFENTLIGHETEN?
Scania utvikler systemer for å hjelpe sjåfører og også for å utvikle autonome kjøretøy.  Som en del 
av utviklingsarbeidet er kjøretøyene våre utstyrt med sensorer som kameraer, som kan fange opp 
for eksempel bilde eller registreringsnummer når du passerer i nærheten. Dataene som er samlet 
inn av slike sensorer, vil ikke bli brukt til å spore eller identifisere deg som person, men bare 
behandlet for formålene spesifisert nedenfor.

HVORFOR BEHANDLER 
VI DATAENE DINE

HVILKE KATEGORIER DATA 
BEHANDLER VI

LOV-
GRUNNLAG

For å varsle føreren, unngå 
ulykker og forbedre 
trafikksikkerheten

• Videoopptak av miljøet langs veien der 
kjøretøyet vårt kjører. Dette inkluderer andre 
kjøretøyer, fotgjengere og noe, noen i 
nærheten av kjøretøyet

• Geoposisjon
• Reg.nr (bil)

Berettiget 
interesse

Å utvikle og verifisere 
programvare for autonom 
kjøring

• Videoopptak av miljøet langs veien der 
kjøretøyet vårt kjører. Dette inkluderer andre 
kjøretøyer, fotgjengere og noe, noen i 
nærheten av kjøretøyet.

• Geoposisjon
• Reg.nr (bil)

Berettiget 
interesse
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COOKIES
Vår nettside bruker informasjonskapsler/cookies. Nedenfor finner du ytterligere informasjon om disse, 
hva det er, hvilke cookies vi bruker, vår hensikt med å bruke dem, og hvordan du går fram for å 
blokkere eller slette informasjonskapsler.

Med unntak av informasjonskapsler som er strengt nødvendige for at du skal kunne bevege deg rundt 
på nettstedet og bruke funksjonene, bruker vi bare informasjonskapsler hvis du har tillatt oss å gjøre 
det ved å merke av i boksen "Ja, jeg aksepterer bruk av cookies". Vær oppmerksom på at hvis du 
ikke tillater oss å bruke informasjonskapsler, kan det påvirke nettleseropplevelsen din negativt.

HVA ER EN INFORMASJONSKAPSEL/COOKIE?
 
Cookies er tekstfiler som inneholder liten mengde informasjon, som lastes ned til enheten din når du 
besøker et nettsted. Cookies sendes deretter tilbake til opprinnelseswebsiden ved besøk, eller til et 
annet nettsted som gjenkjenner denne informasjonskapsel. Informasjonskapsler er nyttige fordi de 
tillater et nettsted å gjenkjenne en brukers enhet.

En type informasjonskapsel lagrer en fil permanent på datamaskinen. Det kan deretter brukes til å 
tilpasse dette nettstedet basert på dine valg og interesser. En annen vanlig type informasjonskapsel 
er "session cookie" /infokapsel for en økt. Når du besøker et nettsted, sendes informasjonskapsler 
mellom datamaskinen og serveren for å samle inn informasjon. Session cookie blir ikke lagret når du 
lukker nettleseren din. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler på 
www.allaboutcookies.org.

HVA BRUKER VI COOKIES TIL?

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre funksjonaliteten til nettstedet vårt. For eksempel hjelper 
cookies ved å autentisere brukeren hvis brukeren logger på et sikkert område på nettstedet for å finne 
ut hvilken informasjon som er tilgjengelig på en bestemt nettside. Innloggingsinformasjon kan også 
lagres i en informasjonskapsel, slik at brukeren kan legge inn og forlate nettstedet uten å måtte skrive 
inn samme autentiseringsinformasjon om og om igjen. Cookies brukes også til å hjelpe deg med å 
lagre visse opplysninger på nettstedet, for eksempel favorittprodukter etc. De brukes også til å samle 
anonym statistikk om brukeratferd, slik at vi kan forbedre nettstedets opplevelse.

COOKIES BRUKT PÅ VÅR NETTSIDE
 
Vi har plassert våre og tredje-part cookies i fem kategorier:

Nødvendige cookies:
Disse cookies er nødvendige for at nettstedet skal fungere og kan ikke slås av i systemene våre. De 
er vanligvis bare svar på forespørsel fra deg, som for eksempel å angi personvernpreferanser, logge 
på eller fylle ut skjemaer. Du kan stille inn nettleseren din for å blokkere eller varsle deg om disse 
cookies, men  deler av nettstedet vil da ikke fungere. Disse nødvendige cookies lagrer ingen 
personopplysninger.

 

Ytelse-cookies:
Disse cookies gjør det mulig for oss å telle besøkende slik at vi kan måle trafikken og forbedre vår 
nettside. De hjelper oss til å analysere de mest og minst populære sider og se hvordan besøkende 
navigerer  på nettsiden. All informasjon fra disse cookies er anonyme. Hvis du ikke tillater cookies vil 
vi ikke vite når du har besøkt nettsiden og vi vil ikke kunne følge med på hvordan nettsiden vår 
fungerer.
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Funksjon-cookies:
Disse cookies forbedrer funksjonabilitet og personifisering av nettsiden. De kan bli satt av oss eller av 
tredjepartsleverandør (se vår personvern-erklæring for mer informasjon) hvis tjenester vi har lagt til 
våre sider.Tillater du ikke disse cookies vil noen eller alle tjenestene kanskje ikke fungere ordentlig. 
Tredjepartsleverandører kan behandle din informasjon inkludert persondata, når funksjons-cookies er 
aktivert.

Målrettede cookies:
Disse cookies kan bli satt på vår nettside av vår reklamepartnere (se vår personvernerklæring for mer 
informasjon). De kan bli brukt av disse selskapene for å bygge en profil basert på dine interesser og 
vise deg relevant annonser på våre nettsider. De lagrer ikke persondata, men er utelukkende basert 
på din nettlesertype og -utstyr. Hvis du ikke tillater disse cookies vil du oppleve mindre relevante 
annonser.

Cookies for sosiale media:
Disse cookies settes av en rekke sosiale medie-tjenester vi har lagt til siden for at du kan dele vårt 
innhold med dine venner og nettverk (se vår personvernerklæring for mer informasjon). Disse cookies 
kan spore din nettleser gjennom flere nettsteder og bygge en profil basert på dine interesser. Dette 
kan påvirke innhold og meldinger du ser på andre nettsider du besøker. Hvis du ikke tillater disse 
cookies, kan du kanskje ikke se eller bruke disse deletjenestene. 

For mer informasjon om hvilke cookies vi bruker, vennligst se vår detaljerte informasjonskapsel 
(nedenfor). 

VARIGHET OG MENGDE
Vi setter kun varighet på våre egne cookies; tredjepart cookies er satt av leverandøren. Vennligst 
besøk tredjeparts hjemmeside og les om deres cookies-erklæring for å finne ut mer. 

Listen nedenfor inneholder listen av alle cookies som kan bli samlet på alle Scania.com hjemmesider 
som betyr det vil bli færre cookies aktivert under besøket avhengig av ditt lang og foretrukket 
hjemmeside.

HVORDAN BLOKKERE ELLER SLETTE COOKIES
Hvis du ikke ønsker å godta informasjonskapsler, kan du endre nettleserinnstillingene for å blokkere 
automatisk lagring av informasjonskapsler eller for å informere deg når et nettsted ønsker å lagre 
informasjonskapsler på datamaskinen. Tidligere lagrede informasjonskapsler kan også slettes via 
nettleseren din. Mer informasjon finner du via nettleserens støttesider. Hvis du bruker flere forskjellige 
enheter for å få tilgang til nettstedet vårt (datamaskin, nettbrett eller smarttelefon), må du endre 
nettleserinnstillingene på hver enkelt enhet.
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Nødvendige cookies

COOKIE PURPOSE SERVICE DOMAIN DURATION
BIGipServerae
mpublish
se.scania.com_
http_pool

Preferred server for
the load balancer
system

Load
Balancer .scania.com Session Only

BIGipServerae
mpublish
se.scania.com_
https_pool

Preferred server for
the load balancer
system

Load
Balancer .scania.com Session Only

ConfidentialityA
greement

"This cookie is used to
remember a user’s
choice about cookies
on scania.com. *where
users have previously
indicated a
preference, that
user’s preference will
be stored in this
cookie. "

Cookie
Consent .scania.com 1 Year

Ytelse cookies

COOKIE PURPOSE SERVICE DOMAIN DURATION

s_ppv Stores percentage of
pagescroll

Adobe
Launch .scania.com 0 Days

s_ppvl Stores percentage of
pagescroll

Adobe
Launch .scania.com 0 Days

s_scrolled Tracks scroll on page Adobe
Launch .scania.com 0 Days

s_lastvisit
Tracks when the user
last visited the
website

Adobe
Launch .scania.com 1095 Days

s_vi_xxxx Stores a unique visitor
identifier

Adobe
Launch .2o7.net 730 Days

gpv_pu Stores the pagename
of the previous page.

Adobe
Launch .scania.com 0 Days

s_lv Stores length
between visits

Adobe
Launch .scania.com 3 Years

_ga Stores a unique visitor
identifier

Google
Analytics .scania 730 Days

_gid Stores values for each
page visited

Google
Analytics .scania 1 Day

_gat Used to limit data on
heavy-traffic sites

Google
Analytics .scania 0 Days

__utma Used to track visitor
behavior

Google
Analytics .onlinevacatures.nl 469 Days

__utmb Used to track visitor
behavior

Google
Analytics .onlinevacatures.nl 0 Days

__utmt Used to track visitor
behavior

Google
Analytics .onlinevacatures.nl 0 Days
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__utmc Used to track visitor
behavior

Google
Analytics .onlinevacatures.nl 0 Days

__utmz Used to track visitor
behavior

Google
Analytics .twitter.com 0 Days

(**) Adobe Marketing Cloud – These cookies are used to collect information in an anonymous form about
how visitors use the website. The information is used to compile reports and help us improve the site.
Click here for an overview of privacy at Adobe http://www.adobe.com/privacy.html

Funksjon-cookies

COOKIE PURPOSE SERVICE DOMAIN DURATION

BAIDUID

Baidu Maps is a
desktop and mobile
web mapping service
application and
technology provided
by Baidu in China
Province

Baidu Map ,baidu.com 1 Year

GPS

Allows users to view
videos. We embed
videos from YouTube
channel using
YouTube’s privacy
enhanced mode. This
mode may set cookies
on your computer
once you click on the
YouTube video player.

YouTube .youtube.com 1 Day

ID

Allows users to view
videos. We embed
videos from YouTube
channel using
YouTube’s privacy
enhanced mode. This
mode may set cookies
on your computer
once you click on the
YouTube video player.

YouTube .doubleclick.net Session

VISITOR_INFO
1_LIVE

Allows users to view
videos. We embed
videos from YouTube
channel using
YouTube’s privacy
enhanced mode. This
mode may set cookies
on your computer
once you click on the
YouTube video player.

YouTube .youtube.com 8 Months

_fbp

Allows users to view
videos. We embed
videos from YouTube
channel using
YouTube’s privacy
enhanced mode. This 
mode may set cookies
on your computer
once you click on the
YouTube video player.

YouTube .doubleclick.net 3 Months

PREF Allows users to view YouTube .youtube.com 8 Months
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videos. We embed
videos from YouTube
channel using
YouTube’s privacy
enhanced mode. This
mode may set cookies
on your computer
once you click on the
YouTube video player.

YSC

Read more at
YouTube’s embedding
videos information
page.

YouTube .youtube.com Session

cna

Allows users to view
videos. We embed
videos from Youku
channel. This may set
cookies on your
computer once you
click on the Youku
video player.

Youku .youku.com 20 Years

__ayft

Allows users to view
videos. We embed
videos from Youku
channel. This may set
cookies on your
computer once you
click on the Youku
video player.

Youku .youku.com Session

__ayscnt

Allows users to view
videos. We embed
videos from Youku
channel. This may set
cookies on your
computer once you
click on the Youku
video player.

Youku .youku.com Session

isg

Allows users to view
videos. We embed
videos from Youku
channel. This may set
cookies on your
computer once you
click on the Youku
video player.

Youku .youku.com 6 Months

__ysuid

Allows users to view
videos. We embed
videos from Youku
channel. This may set
cookies on your
computer once you click 
on the Youku
video player.

Youku .youku.com 20 Years
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__ayspstp

Allows users to view
videos. We embed
videos from Youku
channel. This may set
cookies on your
computer once you
click on the Youku
video player.

Youku .youku.com Session

__arpvid

Allows users to view
videos. We embed
videos from Youku
channel. This may set
cookies on your
computer once you
click on the Youku
video player.

Youku .youku.com Session

__aysid

Allows users to view
videos. We embed
videos from Youku
channel. This may set
cookies on your
computer once you
click on the Youku
video player.

Youku .youku.com 1 Day

atpsida

Allows users to view
videos. We embed
videos from Youku
channel. This may set
cookies on your
computer once you
click on the Youku
video player.

Youku .mmstat.com Session

atpsidas

Allows users to view
videos. We embed
videos from Youku
channel. This may set
cookies on your
computer once you
click on the Youku
video player.

Youku .mmstat.com 10 Years

XSRF-TOKEN

Allows users to view
videos. We embed
videos from Youku
channel. This may set
cookies on your
computer once you
click on the Youku
video player.

Youku api.youku.com Session
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Målretting & sosiale medier cookies

COOKIE PURPOSE SERVICE DOMAIN DURATION

yandexuid Tracks the users
activity on the site

Yandex
Search
Console

.yandex.ru 3389 days

yabs-dsp Tracks the users
activity on the site

Yandex
Search
Console

.yandex.ru 0 days

ASP.NET_Sessi
onId General purpose iPaper ipaper.ipapercms.dk 0 days

ActivityInfo2 Tracks the users
activity on the site AdCentric .serving-sys.com 3 Months

u2 Tracks the users
activity on the site AdCentric .serving-sys.com 3 Months

APISID
Used to build a
profile of the visitors
interests

DoubleClick
Floodlight
Counter

.google.co.uk 332 days

HSID
Used to build a
profile of the visitors
interests

DoubleClick
Floodlight
Counter

.google.co.uk 332 days

PREF
Used to build a
profile of the visitors
interests

DoubleClick
Floodlight
Counter

.google.co.uk 332 days

NID
Used to build a
profile of the visitors
interests

DoubleClick
Floodlight
Counter

.google.co.uk 0 days

ra1_sgm
Used to deliver
adverts more
relevant for the user

RadiumOne .gwallet.com 103 days

ra1_pd
Used to deliver
adverts more
relevant for the user

RadiumOne .gwallet.com 103 days

ra1_sid
Used to deliver
adverts more
relevant for the user

RadiumOne .gwallet.com 104 days

RA1balancer
Used to deliver
adverts more
relevant for the user

RadiumOne .gwallet.com 104 days

fr Used to deliver
adverts Facebook .facebook.com 3 Months

_fbp Used to deliver
adverts Facebook .scania 0 Days

UserMatchHisto
ry 

Used to deliver
adverts LinkedIn .linkedin.com 1 Month

lang Used to deliver
adverts LinkedIn .ads.linkedin.com Session

bcookie Used to deliver
adverts LinkedIn .linkedin.com 0 Days

lang Used to deliver
adverts LinkedIn .linkedin.com Session

lidc Used to deliver
adverts LinkedIn .linkedin.com 0 Days

lissc Used to deliver adverts LinkedIn .linkedin.com 1 Year
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bscookie Used to deliver
adverts LinkedIn .www.linkedin.com 2 Years

__qca Used to deliver
adverts LinkedIn .linkedin.com 150 days

visit Used to deliver
adverts LinkedIn www.linkedin.com 348 days

personalization_id Used to deliver
adverts Twitter .twitter.com 2 Years

remixlang Used to deliver
adverts

VK
(Vkontakte) .vk.com 1 Year

__upin
Used to deliver
adverts more
relevant for the user

.x01.aidata.io 468 days

__upints
Used to deliver
adverts more
relevant for the user

.x01.aidata.io 468 days

Tredjeparts privaterklæring 

Hvis du er interessert i å lese om vår tredjeparts leverandører og deres privaterklæringer er 
linkene her:

Google - https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
Baidu - http://usa.baidu.com/privacy/
Youtube - https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines
Yoku - http://mapp.youku.com/service/agreement-eng
Yandex - https://yandex.com/legal/confidential/
Ipaper - https://www.ipaper.io/privacy-policy-ipaper
Facebook - https://www.facebook.com/policy.php
Linkedin - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
VK - https://vk.com/privacy?eu=1
Adobe - https://www.adobe.com/privacy/policy.html
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