Stefna um notkun á kökum
T. Rowe Price-fyrirtækjasamstæðan setur þessa stefnu fram í því skyni að veita upplýsingar um notkun á
kökum og svipaðri tækni í stafrænu efni frá okkur, svo sem á vefsvæðum okkar, í farsímaforritum eða í
tölvupósti.
Kökur og álíka tækni – svo sem vefvitar, staðbundnar geymslur, merki og myndeindir – eru litlar textaeða myndskrár sem eru settar í tölvuna eða viðkomandi tæki þegar þú opnar vefsvæði okkar eða færð
stafrænt efni frá okkur. Kökur eru mikið notaðar af ýmsum ástæðum, svo sem til að gera vefsvæðum
kleift að vinna með skilvirkum hætti og til að safna upplýsingum um þig og það sem þú kýst að nota á
netinu. Til að einfalda hlutina köllum við þessa tækni einu nafni „kökur“.
Hafðu í huga að kökur eru oft notaðar til að virkja og bæta ákveðnar aðgerðir sem stafrænt efni þarf að
búa yfir, og ef þú velur að óvirkja ákveðnar kökur er líklegt að það hafi áhrif á hvernig stafræna efnið
okkar virkar. Ef vafrinn er til dæmis stilltur á að gera kökur óvirkar eða samþykkja þær ekki er hugsanlega
ekki hægt að nálgast ákveðið efni eða skrá sig inn. Frekari upplýsingar er að finna í hlutanum „Hvernig
hafa skal umsjón með kökum“ aftast í þessari stefnu.

Tegundir af kökum
Þær tegundir af kökum sem við notum má flokka í eftirfarandi almenna flokka:
•

Nauðsynlegar kökur. Þessar kökur eru nauðsynlegar til að stafrænt efni okkar, svo sem vefsvæði
sem þú vilt fara á, virki sem skyldi. Ekki er hægt að gera þessar kökur óvirkar í kerfum okkar. Þær eru til
dæmis nauðsynlegar þegar um er að ræða fellilista þar sem velja skal land og sértæk vefsvæði sem óskað
er að fara á. Einnig eru þær nauðsynlegar til að innskráning takist eða til að finna eyðublöð sem fylla á út
á netinu.
•

Afkastakökur. Þessar kökur gera okkur kleift að skilja hvernig stafræna efnið okkar er notað. Þær
safna tilteknum upplýsingum, til dæmis um fjölda heimsókna, hvaða svæði farið er á, hvernig notendur
ferðast um vefsvæðið, hvort notendur fá villuskilaboð og hvort rafræn samskipti sem við sendum eru
opnuð eða hvort smellt er á tengla í slíkum samskiptum. Þessar upplýsingar gera okkur kleift að meta
stafræna efnið okkar og bæta það, til dæmis með því að gera breytingar til að auðvelda notendum að
ferðast um vefsvæðið.
•

Virknikökur. Þessar kökur gera okkur kleift að bæta virkni okkar og sérsníða upplifun notenda. Til
dæmis hjálpa þær til við að muna val þitt, leyfa okkur að sérsníða stafræna efnið okkar fyrir þig og virkja
eiginleika, svo sem myndskeið, í stafræna efninu okkar.
•

Auglýsingakökur. Þessar kökur eru notaðar af okkur ásamt auglýsendum sem hafa fengið leyfi okkar
til að setja kökur frá þriðju aðilum í stafrænt efni okkar. Auglýsingakökur safna upplýsingum um notkun
þína á stafrænu efni frá okkur og öðru efni á netinu til að auðvelda okkur að skilja hvaða efni þú hefur
áhuga á. Þessar kökur geta hugsanlega einnig borið kennsl á hvaða vefsvæði önnur kunna að hafa vísað
þér á stafræna efnið okkar. Auglýsingakökur geta hjálpað okkur eða samstarfsaðilum okkar að sérsníða
efni fyrir þig, þar á meðal með auglýsingum á netinu, í tölvupósti eða á samfélagsmiðlum.
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Meira um kökur
Stillingar á kökum og notkun á þjónustuveitum: Kökum í stafrænu efni frá okkur hefur ýmist verið komið
fyrir af okkur sjálfum, þjónustuveitu okkar eða samstarfsaðilum okkar. Kökurnar sem vefsvæðið sem þú
ert að heimsækja setur inn eru kallaðar „kökur frá fyrsta aðila“ (til dæmis vafrakökur sem settar eru í
vafrann og stjórnað af okkur þegar þú heimsækir vefsvæðið okkar). Kökum frá þriðju aðilum í stafrænu
efni frá okkur er komið fyrir gegnum vefsvæði þriðja aðila (til dæmis vafrakökur sem settar eru í vafrann
og stjórnað af samstarfsaðila okkar þegar þú heimsækir vefsvæðið okkar). Hugsanlega vinnum við með
þjónustuveitum okkar að því að setja kökur frá fyrsta eða þriðja aðila í stafrænt efni okkar. Þessar
þjónustuveitur kunna að nota þessa tækni til að auðvelda okkur að koma okkar eigin efni og auglýsingum
á framfæri og taka saman nafnlausar mælingar og greiningar á vefsvæðum. Við leyfum engum þessara
þjónustuveita að safna persónuupplýsingum þínum á vefsíðum okkar eða í þjónustu okkar, forritum eða
verkfærum í eigin þágu. Þessar þjónustuveitur eru bundnar trúnaði við okkur og heyra undir aðrar
lagalegar takmarkanir hvað varðar notkun þeirra eða söfnun persónuupplýsinga.
Tenglar á önnur vefsvæði og samfélagsmiðla: Stafrænt efni frá okkur kann að innihalda tengla á vefsvæði
þriðju aðila og þegar smellt er á slíka tengla kann að vera að kökur þriðja aðila séu settar í tækið þitt.
Einnig er hægt að nota kökur til að virkja deilingu efnis gegnum samfélagsmiðla, svo sem til að deila eða
líka við efni frá Facebook, Instagram, Twitter eða LinkedIn, og þetta efni verður sýnilegt á viðeigandi
síðum í stafræna efninu okkar. Þegar þú yfirgefur stafrænt efni okkar gilda reglur viðkomandi þriðja aðila
um persónuvernd og kökur.
Tímalengd: Sá tími sem kökurnar eru í tækinu fer eftir því hvort um er að ræða lotukökur eða viðvarandi
kökur. Lotukökur eru notaðar til að geyma upplýsingar meðan á vafralotu eða annarri netlotu stendur,
og renna sjálfkrafa út þegar þú lokar vafranum eða farsímaforritinu. Viðvarandi kökur eru notaðar til að
geyma upplýsingar til lengri tíma, en hugsanlega eru þær stilltar þannig að þær renni sjálfkrafa út eftir
ákveðið tímabil.

Hvernig hafa skal umsjón með kökum
Almennt: Í flestum tölvum og öðrum nettengdum tækjum er hægt að stilla vafrann með þeim hætti að
hann samþykki annaðhvort allar kökur eða ákveðnar tegundir, allt eftir gerð vafrans. Ef þú vilt breyta
kjörstillingum fyrir kökur getur þú gert það gegnum stillingar vafrans/tækisins (skoðaðu aðgerðina
„Hjálp“). Sumir vafrar hafa eiginleikann „ekki rekja“ sem gerir þér kleift að láta vefsvæði vita að þú viljir
ekki láta fylgjast með virkni þinni á netinu. Að svo stöddu styðjum við ekki við slík merki frá vöfrum.
Auglýsingar á internetinu: Við kunnum að vera í samstarfi við þriðju aðila, svo sem auglýsendur, til að
gera okkur kleift að birta þér auglýsingar frá okkur þegar þú heimsækir stafrænt efni frá öðrum.
Auglýsendur sem eru í samstarfi við okkur safna ekki persónugreinanlegum upplýsingum á borð við nafn,
heimilisfang, símanúmer eða netfang. Þess í stað fá þeir upplýsingar um virkni þína í stafrænu efni okkar
og annars staðar á netinu gegnum kökur frá þriðju aðilum, ásamt upplýsingum sem tengjast vafranum og
tækinu sem þú notar, svo sem kennimerki fyrir tæki, IP-tölu eða auðkenni fyrir auglýsendur (IDFA).
Upplýsingarnar sem safnað er má nota til að ákvarða hvers konar auglýsingar þú sérð á öðrum
vefsvæðum auk stafræns efnis okkar. Nánari upplýsingar um auglýsingakökur þriðju aðila, auglýsingar á
internetinu og hvernig hægt er að hafna þessari aðferð fyrirtækja sem taka þátt í sjálfseftirliti má meðal
annars finna á vefsvæðum eftirfarandi aðila: Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative,
Digital Advertising Alliance-Canada eða European Interactive Digital Advertising Alliance. Einnig getur þú
séð stillingar vafrans og breytt þeim eins og lýst var hér að ofan í kaflanum „Almennt“.
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Gildistökudagur og frekari breytingar
Þessi stefna tekur gildi 24/11/2020. Hugsanlega breytum við skilmálum þessarar stefnu öðru hvoru.
Þegar skilmálarnir eru endurskoðaðir eða þeim breytt efnislega uppfærum við gildistökudaginn. Einfalt
er að sjá hvort efnislegar breytingar hafi átt sér stað frá því að þú skoðaðir stefnuna síðast með því að
athuga gildistökudaginn. Ef við gerum breytingar sem lög kveða á um að við þurfum að upplýsa þig um
með öðrum hætti (t.d. með pósti) gerum við það.

Hafa samband
Ef þú ert með spurningar um þessa stefnu um vafrakökur skaltu hafa samband við okkur á
Global.Privacy@troweprice.com.
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