
Vefkökur og heimasíða FLM 
 
Félag Lykilmanna notar vefkökur í þeim tilgangi að bæta virkni vefsíðunnar með það að 
markmiði að bæta þjónustu við notendur. Það er stefna Félags Lykilmanna að nota vefkökur 
með ábyrgum hætti. Félag Lykilmanna notar vefkökur til að sníða vefsvæðið að þörfum 
notenda t.d. til að vista stillingar notenda, til að vinna tölfræðilegar upplýsingar, til að greina 
umferð um vefsvæðið og í markaðslegum tilgangi. 
 
Vefkökur eru litlar textaskrár, gjarnan samsettar af bókstöfum og tölustöfum sem hleðst inn á 
tölvur í gegnum vafrann sem notendur fara inn á. Þær eru geymdar í minninu á tölvu notandans 
í gegnum vafrann sem þeir nýta til að heimsækja heimasíður.  
Tilgangurinn með vefkökunum er að gera notendaupplifun sem besta og til þess að tryggja 
öryggi og að greina umferð um heimasíðuna.  
 
Þegar notendur heimsækja flm.is í fyrsta skipti er óskað eftir samþykki gesta fyrir notkun á 
vefkökum í fæti síðunnar. Þar geta gestir valið að leyfa eða hafna þeim valfrjálsu vafrakökum 
sem Félag lykilmanna notar. Hægt er að breyta ákvörðun um að samþykkja eða hafna 
valfrjálsum vafrakökum hvenær sem er. 
 
Nauðsynlegar kökur  
Kökur sem eru nauðsynlegar til að tryggja sem besta virkni á heimasíðu Félags lykilmanna, 
þ.e. www.flm.is  
 

Nafn Veita Upplýsingar Gildistími 

_cf_bm Cloudflare Álagsþjónusta skammlíf 

 
 
Tölfræði vafrakökur 
Tölfræði vafrakökur safna saman gögnum um notkun gesta á heimasíðunni, flm.is.  Markmiðið 
er að veita gestum sífellt betri upplifun af notkun á vefnum. Þessar kökur safna ekki 
upplýsingum sem geta verið notaðar til þess að auðkenna gesti flm.is.  
 

Nafn Veita Upplýsingar Gildistími 

_ga flm.is Skráir einkvæmt auðkenni sem er 
notað til að búa til tölfræðileg gögn 
um heimsóknir gests á vef 

Tvö ár 

_gid flm.is Skráir einkvæmt auðkenni sem er 
notað til að búa til tölfræðileg gögn 
um heimsóknir gests á vef 

24 klst. 

_gat flm.is Notuð til að ákvarða hvort gestur skammlíf 



hefur áður heimsótt síðuna 

 
 
Vefkökur vegna markaðssetningar 
Vafrakökur sem styðja markaðsaðgerðir safna upplýsingum um hegðun notenda á vefnum og 
tilfærslur milli vefsvæða og gera Félagi lykilmanna kleift að birta notendum auglýsingar út frá 
þessum upplýsingum á réttum stöðum og að þær séu viðeigandi fyrir notandann.   
 

Nafn Veita Upplýsingar Gildistími 

_fbp facebook.com Notað af Facebook til að birta auglýsendum 
möguleg auglýsingatækifæri til sölu 

3 mánuðir 

 
 
Félag lykilmanna notar vefkökur frá þriðja aðila sem háðar eru samþykki notanda. Þessar 
vefkökur eru ekki nauðsynlegar til að heimsækja flm.is en veita Félagi lykilmanna mikilvægar 
upplýsingar fyrir starfsemi sína og þjónustu á vefnum. Notendur geta nálgast upplýsingar um 
þessar kökur og hvort og hvernig hægt að er að afturkalla samþykki við notkun á þeirra 
vefsíðum. Félag lykilmanna ber ekki ábyrgð á þeim upplýsingum sem þar koma fram. 
 


