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What information do we collect?  
We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other 
way. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to 
the Internet; login; e-mail address; password; computer and connection information and purchase 
history. We may use software tools to measure and collect session information, including page 
response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used 
to browse away from the page. We also collect personally identifiable information (including name, 
email, password, communications); payment details (including credit card information), 
comments, feedback, product reviews, recommendations, and personal profile.


Hvilken informasjon samler vi inn?  
Vi mottar, samler inn og lagrer all informasjon du legger inn på vår hjemmeside eller gir oss på 
annen måte. I tillegg samler vi inn IP-adressen (Internet Protocol) som ble brukt til å koble 
datamaskinen din til Internett; Logg Inn; epostadresse; passord; datamaskin- og 
tilkoblingsinformasjon og kjøpshistorikk. Vi kan bruke programvareverktøy for å måle og samle 
øktinformasjon, inkludert svarstid på siden, lengden på besøk på bestemte sider, informasjon om 
sideinteraksjon og metoder som brukes for å bla vekk fra siden. Vi samler også personlig 
identifiserbar informasjon (inkludert navn, e-post, passord, kommunikasjon); betalingsdetaljer 
(inkludert kredittkortinformasjon), kommentarer, tilbakemelding, produktanmeldelser, anbefalinger 
og personlig profil.


How we collect information? 
When you conduct an order through our form or type in information on our footnote form on the 
website, as part of the process, we collect personal information you give us such as your name, 
address and email address. Your personal information will be used for the specific reasons stated 
below only.


The order form information is stored with our homepage provider www.wix.com, our e-mail 
provider, our internal computer system and with bring.no. The information is stored securely. This 
information will not be used for marketing purposes. 


The footnote form information is stored with our homepage provider www.wix.com and our e-mail 
provider. The information is stored securely. This information will not be used for marketing 
purposes.


If you want your information deleted please contact us at post@sbkv.no.


Hvordan samler vi den inn?  
Når du foretar en bestilling gjennom bestillingsskjemaet vårt eller skriver inn informasjon på 
fotnoteskjemaet vårt på nettstedet, som en del av prosessen, samler vi inn personlig informasjon 
du gir oss, for eksempel navn, adresse og e-postadresse. Din personlige informasjon vil bare bli 
brukt av de spesifikke grunnene som er angitt nedenfor.


Bestillingsskjemainformasjonen lagres hos vår nettsideleverandør www.wix.com, vår e-
postleverandør, vårt interne datasystem og bring.no. Informasjonen lagres sikkert. Denne 
informasjonen vil ikke bli brukt til markedsføringsformål.


Informasjonen i fotnoteskjemaet lagres hos vår nettsideleverandør www.wix.com og vår e-
postleverandør. Informasjonen lagres sikkert. Denne informasjonen vil ikke bli brukt til 
markedsføringsformål.


Hvis du vil at informasjonen din skal slettes, kan du kontakte oss på post@sbkv.no.


http://www.wix.com
http://bring.no
http://www.wix.com




30. Desember 2020

Why do we collect such personal information? 
We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes:


1. To provide and operate the Services;

2. To provide our Users with ongoing customer assistance and technical support;

3. To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related 

notices and promotional messages;

4. To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal 

Information, which we or our business partners may use to provide and improve our 
respective services; 


5. To comply with any applicable laws and regulations.

6. For shipping purposes;

7. For transaction purposes.


Hvorfor samler vi inn personlige data?  
Vi samler inn slik ikke-personlig og personlig informasjon for følgende formål:

1. Å tilby og drifte tjenestene;

2. Å gi våre brukere løpende kundestøtte og teknisk support;

3. For å kunne kontakte våre besøkende og brukere med generelle eller personlig service-

relaterte merknader og salgsfremmende meldinger;

4. For å lage aggregerte statistiske data og annen aggregerte og / eller utledede ikke-personlig 

informasjon, som vi eller våre forretningspartnere kan bruke for å tilby og forbedre våre 
respektive tjenester;


5. For å overholde gjeldende lover og forskrifter.

6. For forsendelsesformål;

7. For transaksjonsformål. 


How we store, use, share and disclose our site visitors' 
personal information? 
Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform 
that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through 
Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data 
on secure servers behind a firewall. 


Our company uses Microsoft Office 365 with onedrive and Outlook mail system. E-mails are 
stored with them and copy of forms are stored with them. 


Lists of customers that have placed orders are stored in onedrive. 


Invoice copies are stored safely in our accounting software for tax purposes. 


Our company uses Mybring (Norway postal service) (http://www.bring.no) to send parcels. Name, 
e-mail and addresses are stored with them.


Hvordan vi lagrer, bruker, deler og avslører personlige 
informasjon om nettstedets besøkende? 
Vårt firma er har sin hjemmeside på på wix.com plattformen. Wix.com gir oss den elektroniske 
plattformen som lar oss selge våre produkter og tjenester til deg. Dataene dine kan lagres 
gjennom Wix.coms datalagring, databaser og de generelle Wix.com-applikasjonene. De lagrer 
dataene dine på sikre servere bak en brannmur.


http://www.bring.no
http://wix.com
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Vårt firma bruker Microsoft Office 365 med onedrive og Outlook e-postsystem. E-post lagres hos 
med dem, og kopi av skjema som fylles ut lagres også i Microsoft sin e-post løsning.


Lister over kunder som har lagt inn bestillinger lagres i onedrive hos Microsoft.


Fakturakopier lagres trygt i vår regnskapsprogram for skattemessige formål.


Vårt firma bruker Mybring (posttjenesten) (http://www.bring.no) for å sende pakker. Navn, e-post 
og adresser lagres hos med dem.


How we communicate with our sites visitors? 
We may contact you to notify you regarding your account, to troubleshoot problems with your 
account, to resolve a dispute, to collect fees or monies owed, to poll your opinions through 
surveys or questionnaires, to send updates about our company, or as otherwise necessary to 
contact you to enforce our User Agreement, applicable national laws, and any agreement we may 
have with you. For these purposes we may contact you via email, telephone, text messages, and 
postal mail.


Hvordan kommuniserer vi med besøkende? 
Vi kan kontakte deg for å varsle deg om kontoen din, for å feilsøke problemer med kontoen din, 
for å løse tvister, for å innkreve gebyrer eller penger som skyldes, for å få dine meninger gjennom 
undersøkelser eller spørreskjemaer, for å sende oppdateringer om vårt selskap, eller som ellers 
nødvendig for å kontakte deg for å håndheve vår brukeravtale, gjeldende nasjonale lover og 
enhver avtale vi måtte ha med deg. For disse formålene kan vi kontakte deg via e-post, telefon, 
tekstmeldinger og post.


Do you want us to delete or change your data?  
If you don’t want us to process your data anymore, please contact us at post@sbkv.no. To do so 
please send us name, e-mail and IP-adresse. 


Vil du vi skal slette eller endre dine data?  
Hvis du ikke vil at vi skal behandle dataene dine lenger, kan du kontakte oss på post@sbkv.no. 
For å gjøre det, send oss navn, e-post og IP-adresse.


Privacy policy updates 
We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. 
Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we 
make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you 
are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we 
use and/or disclose it. 


Oppdateringer om personvern 
Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernpolitikken når som helst, så vennligst 
gjennomgå den ofte. Endringer og avklaringer trer i kraft umiddelbart etter at de ble lagt ut på 
nettstedet. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne policyen, vil vi varsle deg her om at den er 
oppdatert, slik at du er klar over hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den, og 
under hvilke omstendigheter, om noen, bruker vi og / eller avslører den.


Mer informasjon om Cookies på vår nettside 
What is a cookie? 
A cookie is a small piece of data that a website asks your browser to store on your computer or 
mobile device. With cookies, the website can "remember" your actions or preferences over time.


mailto:post@sbkv.no
mailto:post@sbkv.no
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Most Internet browsers support cookies. However, users can set their browsers to reject certain 
types of cookies or specific cookies. Users can also delete cookies at any time.


Hva er en cookie? 
En cookie er en liten bit data som et nettsted ber nettleseren din lagre på datamaskinen eller på 
mobilenheten din. Med cookies kan nettstedet «huske» handlingene eller preferansene dine over 
tid. De fleste Internett-nettlesere støtter cookies. Men brukere kan stille inn nettleserne sine til å 
avvise enkelte typer cookies eller spesifikke cookies. Brukere kan også slette cookies når som 
helst.


Why do we use cookies? 
Wix (our website provider) uses cookies for many important reasons, such as:


• To provide a great experience for our visitors and customers.

• To identify our registered members (users who registered to our site).

• To monitor and analyze the performance, operation and effectiveness of Wix's platform.

• To ensure our platform is secure and safe to use. 


Hvorfor bruker vi cookies? 
Wix (nettstedleverandøren vår) bruker informasjonskapsler av mange viktige grunner, for 
eksempel:

• For å gi en flott opplevelse for våre besøkende og kunder.

• For å identifisere våre registrerte medlemmer (brukere som registrerte seg på nettstedet vårt).

• For å overvåke og analysere ytelsen, driften og effektiviteten til Wixs plattform.

• For å sikre at plattformen vår er sikker og trygg å bruke.


Types of Cookies 
Cookies can be classified according to their type, duration and category.


Type:

• First-party cookies: Cookies that Wix places on your site. 

• Third-party cookies: Cookies that are placed and used by third parties. 


Duration:

• Session (transient) cookies: These cookies are erased when site visitors close their 

browsers and are not used to collect information from their computers. They typically store 
information in the form of a session identification that does not personally identify the user.


• Persistent (permanent or stored) cookies: These cookies are stored on a site visitor's 
hard drive until they expire (at a set expiration date) or until they are deleted. These cookies 
are used to collect identifying information about the user, such as web surfing behavior or 
user preferences for a specific site.


Category:

• Strictly necessary cookies: These are the cookies that let your visitors browse through 

your site. They are also necessary for security reasons. 

• Functional cookies: These cookies "remember" registered visitors/customers in order to 

improve their user experience. 


Typer informasjonskapsler 
Informasjonskapsler kan klassifiseres i henhold til deres type, varighet og kategori.


Type:

• Førsteparts informasjonskapsler: Informasjonskapsler som Wix plasserer på nettstedet ditt.

• Tredjeparts informasjonskapsler: Informasjonskapsler som blir plassert og brukt av 

tredjeparter.
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Varighet:

• Sesjons (forbigående) informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene blir slettet når 

besøkende besøkende lukker nettleserne og ikke brukes til å samle informasjon fra 
datamaskinene sine. De lagrer vanligvis informasjon i form av en øktidentifikasjon som ikke 
identifiserer brukeren personlig.


• Vedvarende (permanente eller lagrede) informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene 
lagres på nettstedets besøkende harddisk til de går ut (på en angitt utløpsdato) eller til de blir 
slettet. Disse informasjonskapslene brukes til å samle inn identifiserende informasjon om 
brukeren, for eksempel websurfeatferd eller brukerpreferanser for et bestemt nettsted.


Kategori:

• Strengt nødvendige informasjonskapsler: Dette er informasjonskapslene som lar de 

besøkende bla gjennom nettstedet ditt. De er også nødvendige av sikkerhetsmessige årsaker.

• Funksjonelle informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene "husker" registrerte besøkende 

/ kunder for å forbedre brukeropplevelsen.
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Take a look at the table below to see which cookies are on our 
internetsite: 

Ta en titt på tabellen nedenfor for å se hvilke 
informasjonskapsler som finnes på vår internetsite: 

First-Party Cookies/Førsteparts informasjonskapsler 

Strictly Necessary

Cookie name Duration Purpose

ForceFlashSite Session When viewing a mobile 
site (old mobile under 
m.domain.com) it will 
force the server to 
display the non-mobile 
version and avoid 
redirecting to the mobile 
site

hs Session Security

smSession Persistent (Two days or 
two weeks)

Identifies logged in site 
members

XSRF-TOKEN Session Security

Functionality

Cookie name Duration Purpose

svSession Persistent (Two years) Identifies unique visitors 
and tracks a visitor’s 
sessions on a site

SSR-caching Session Indicates how a site was 
rendered.

smSession Persistent (Two weeks) Identifies logged in site 
members
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Third-Party Cookies/Tredjeparts informasjonskapsler 

Hvordan brukes tredjeparts cookies? 
For noen av funksjonene på nettstedene våre bruker vi tredjepartsleverandører, f.eks. når 
du besøker en side med videoer integrert fra eller som lenker til YouTube. Disse videoene 
eller lenkene (og alt annet innhold fra tredjepartsleverandører) kan inneholde tredjeparts 
cookies, og vi oppfordrer deg til å se retningslinjene for personvern fra disse 
tredjepartsleverandørene på nettstedene deres for informasjon vedrørende deres bruk av 
cookies.


How are third-party cookies used? 
For some of the functions on our websites, we use third-party providers, e.g. when you 
visit a page with videos embedded from or that link to YouTube. These videos or links 
(and all other content from third-party providers) may contain third-party cookies, and we 
encourage you to review the privacy policies of these third-party providers on their 
websites for information regarding their use of cookies.


Functionality

Cookie name Duration Purpose

TS* Session Security

TS01******* Session Security

TSxxxxxxxx (where x is 
replaced with a random 
series of numbers and 
letters)

Session Security

TSxxxxxxxx_d (where x 
is replaced with a 
random series of 
numbers and letters)

Session Security
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Hvordan avviser jeg og sletter cookies? 
Du kan velge å avvise eller blokkere alle eller spesifikke typer cookies som er lastet ned 
etter et besøk på et nettsted ved å klikke på cookie-innstillingene på vårt/våre 
nettsted(er). Du kan endre innstillingene dine for nettsteder og/eller nettstedene til andre 
tredjepartsleverandører ved å endre innstillingene for nettleseren din. Merk at de fleste 
nettleserne aksepterer cookies automatisk. Hvis du ikke ønsker at cookies skal brukes, 
må du kanskje derfor aktivt slette eller blokkere dem.


Hvis du avviser bruken av cookies, vil du likevel kunne besøke våre nettsteder, men noen 
av funksjonene vil kanskje ikke virke som de skal. Du kan også gå til 
www.allaboutcookies.org for detaljer om hvordan cookies kan slettes eller avvises og 
for mer informasjon om cookies generelt. Når du bruker vårt nettsted uten å slette eller 
avvise noen eller alle cookies, samtykker du i at vi kan legge de cookies som du ikke har 
slettet eller avvist, på enheten din.


How do I reject and delete cookies? 
You can choose to reject or block all or specific types of cookies that are downloaded 
after a visit to a website by clicking on the cookie settings on our website (s). You can 
change your settings for websites and / or the websites of other third-party providers by 
changing your browser settings. Note that most browsers accept cookies automatically. 
Therefore, if you do not want cookies to be used, you may need to actively delete or 
block them.


If you reject the use of cookies, you will still be able to visit our websites, but some of the 
functions may not work properly. You can also go to www.allaboutcookies.org for 
details on how cookies can be deleted or rejected and for more information on cookies in 
general. When you use our website without deleting or rejecting any or all cookies, you 
agree that we may place the cookies that you have not deleted or rejected on your 
device.
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