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Vafrakökustefna fyrir vefsíðu Norðurþings

Vafrakökustefna (cookie policy)

Vefsíðan www.nordurthing.is notar vafrakökur til að tryggja sem besta upplifun af 
síðunni fyrir notendur. Kökurnar má flokka í fernt; nauðsynlegar, frammistöðu- og 
virkniauðgandi, tölfræðilegar, markaðssetning.

Vafrakökur eru upplýsingapakkar, sem netvafrar vista að beiðni vefþjóna. Þegar 
vafrinn seinna biður sama vefþjón um vefsíðu er kakan send til þjónsins með 
beiðninni. Vefþjónninn getur þá notað þessar upplýsingar frá vafranum til frekari 
vinnslu. Kökur geyma oft upplýsingar um stillingar notanda, tölfræði heimsókna, 
auðkenni innskráðra notanda o.fl. Kökur eru einnig oft nauðsynlegar til að geta 
boðið upp á ýmsa virkni og koma í veg fyrir árásir tölvuþrjóta. Vafrinn eyðir 
kökunni þegar líftími hennar rennur út. Hver kaka er bundin við þann vefþjón sem 
sendi kökuna og aðeins sá vefþjónn fær að sjá kökuna. Ef þú ert ekki ánægð/ur 
með notkun á einhverjum kökum á vefsíðunni getur þú lokað á þær eða eytt úr 
vafranum þínum. Gerir þú slíkt getur það hamlað virkni vefsíðunnar.

Notkun á vafrakökum

Sveitarfélagið notar vafrakökur til mælinga á heimsóknum á heimasíðu þess. 
Umferð á vefinn eru mæld með Google Analytics. Það þýðir að skráður er tími 
og dagsetning heimsókna á vefinn, IP tölur þeirra sem heimsækja hann og frá 
hvaða vefsíðu heimsóknir koma, tegund vafra og stýrikerfis og hvaða leitarorð 
notendur nota til að komast á vefinn sem og til að finna efni innan hans.

Vafrakökur eru notaðar í margvíslegum tilgangi eins og til dæmis að muna hvað 
notandi hefur valið í bókunarvél á meðan hann er tengdur vefsvæðinu, þær 
kunna einnig að vera notaðar í öryggisskyni. Lotukökur eyðast þegar notandi fer 
af vefsvæði og eru því ekki vistaðar til lengri tíma. Viðvarandi vafrakökur vistast á 
tölvu notanda og muna val eða aðgerðir notanda á vefsvæði.

Engar tilraunir eru gerðar til að tengja heimsókn við persónugreinanlegar 
upplýsingar.
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Hvernig er hægt að eyða vafrakökum?

Allir vafrar bjóða upp á takmörkun á notkun á vafrakökum, eins er 
mögulegt að slökkva á þeim í stillingum vafrans. Mismunandi er eftir vöfrum 
hvernig þetta er gert en leiðbeiningar má finna í hjálparvalmöguleika í 
viðkomandi vafra. Einnig er hægt að eyða þeim vafrakökum sem þegar 
eru vistaðar á tölvu notanda. Skrefin við að eyða vafrakökum eru ólík eftir 
vöfrum en leiðbeiningar um slíkt má finna í hjálparvalmöguleika í vafranum 
sem notaður er hverju sinni.

Nauðsynlegar kökur

Nauðsynlegar vafrakökur eiga allar uppruna sinn frá Stefna.is og eru 
notaðar til að birta vefsíðuna sjálfa: 
 
 
 
 
 

Framistöðu og virkni auðgandi

Notast er við köku til að muna ef vafrakökur hafa verið samþykktar en einnig er 
notað þjónustu frá Addthis.com til að bjóða upp á deilingu á fréttum og öðru 
efni á samfélagsmiðlum.

Tölfræðilegar

Þessi vefsíða notar þjónustu Google Analytics til að safna tölfræðilegum 
gögnum um notkun á vefsíðunni.

Markaðslegar

Engar kökur er settar til að bjóða upp á sérsniðnar auglýsingar.  Norðurþing 
safnar engum upplýsingum í markaðslegum tilgangi, hvorki til að selja 
auglýsingar né notar í hagnaðarskyni.

Vefsíða sveitarfélagsins Norðurþings er hýst af vefþjónustufyrirtækinu 
Stefna ehf og vefsíður í vefumsjónarkerfi Stefnu nota einungis þjónustu frá 
eftirtöldum aðilum fyrir nauðsynlega virkni vefsíðna: 

• Amazon aws cloud hosting - vefhýsing (Privacy Shield vottað).
• Bugsnag - Villumeðhöndlun (Privacy Shield vottað).
• New Relic - eftirlit með álagi og umferð vefþjóna (Privacy Shield vottað).

Kökur Uppruni Tilgangur

PHPSESSID,__ATRFS Stefna.is Virkni vefsíðu
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