
Cookies 

1. Hvad er cookies? 

1. Denne hjemmeside fungerer, ligesom de fleste andre hjemmesider, bedst, hvis du tillader 

brug af cookies. Cookies kan indeholde persondata, men kan også blot indeholde rent 

teknisk information. Når du besøger vores hjemmeside, sætter vi med dit samtykke cookies 

på din computer. 

2. En cookie er en lille tekstfil som sendes fra web-serveren til webbrowseren (eksempelvis 

Chrome eller Internet Explorer). Denne cookie gør det muligt for hjemmesiden eller 

serveren at indsamle specifik, men begrænset information fra webbrowseren om den 

besøgende, dig. 

2. Hvordan bruger vi cookies? 

1. Vi bruger cookies til at hjælpe os med at huske dig, når du besøger hjemmesiden igen og til 

at huske, hvilke sider, og hvilke særlige indstillinger, som du måske har valgt undervejs - vi 

kan bruge de oplysninger til at personliggøre det indhold, der bliver vist dig eller at undgå, 

at eksempelvis en pop-up bliver vist to gange. Vi registrerer fx hvilken type browser du 

bruger, hvilke søgeudtryk du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, og informationer om 

din computer. 

2. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, udarbejde statistik 

over den nærmere brug af hjemmesiden og lignende. 

3. Vores retsgrundlag eller hjemmel for denne behandling er dit samtykke til cookies. 

4. Vi gør brug af forskellige typer cookies på vores hjemmeside. Der er førstepart cookies, som 

vi sætter, og så er er der tredjepartscookies, som vi tillader en tredjepart sætter via din brug 

af vores hjemmeside. De varierer fra langsigtede cookies (for at huske dig og dine 

præferencer) til kortsigtede eller sessionsbaserede cookies, som udløber, når du lukker dit 

vindue i browseren. 

Her skal enten angives en liste over cookies (første og tredje parts, med angivelse af: 

navn, udbyder, formål, udløbstid) eller refereres til en liste med cookieoverview på 

hjemmesiden 

5. Vi kan også bruge en række værktøjer fra sociale medier - både tredjeparts og 

specialbyggede - for at øge brugerinteraktion på vores site (eksempelvis "Like", "Share" 

eller "Tweet"). 

6. Hvis du allerede benytter disse platforme, vil deres cookies muligvis blive omstillet til vores 

site og linket til din brugerkonto. I det tilfælde vil data kunne bruges til at tilpasse visse 

reklamer eller funktioner på det pågældende site baseret på din brug af deres service fra 

sitet. 

7. Vi kan gøre brug af andre tredjeparts-cookies (fra andre websites, som eksempelvis Google) 

til at indsamle og opbevare anonyme statistikker om browsing-mønstre eller 

hjemmesideadfærd og opbygge en demografisk profil. Den data er indsamlet sammen med 

andres besøgsdata for at danne en kollektiv analyserapport. Det er vigtigt at bemærke, at 

denne data ikke er personligt identificerbar og udelukkende bruges til 

rapportering/statistiske formål. 



3. Hvad, hvis jeg ikke ønsker cookies? 

1. Du er ikke forpligtet til at acceptere cookies fra vores hjemmeside, og de fleste browsere 

giver dig mulighed for at afvise dem. Hvis du ønsker at vide, hvordan du gør dette, skal du 

se på Hjælp I menuen på din browser eller kontakte din systemadministrator. Du skal dog 

bemærke, at hvis du afviser cookies, vil visse tjenester eller sider på denne hjemmeside ikke 

være tilgængelige for dig, eller måske ikke fungere efter hensigten. Du kan også læse mere 

på http://minecookies.org/cookiehandtering  

 


