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Brug af cookies på vores hjemmeside
Vores hjemmeside bruger cookies. Cookies bruges på næsten alle hjemmesider, og i nogle
tilfælde er anvendelsen af cookies den eneste måde hvorpå at en hjemmeside kan fungere.

Hvad er en cookie?
En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at
genkende din computer og samle information om hvilke sider og funktioner, der besøges med din
browser. Med cookies kan man ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om
computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre
skadelige programmer.

Tag selv styring på vores cookies
Første gang du lander på denne hjemmeside, ser du et banner med information om hvordan vores
hjemmeside anvender cookies.
Hvis du fortsætter med at bruge vores hjemmeside og klikker “ok” på banneret, så vil der blive sat
cookies i din browser.
Hvis du ikke ønsker, at der sættes cookies i din browser, så skal du via indstillingerne vælge hvilke
cookies du accepterer anvendes.

Vores cookies
Vi bruger følgende typer af cookies:
●
●
●
●

●

Session cookies: Disse bidrager til at hjemmesiden fungerer optimalt.
Statistik cookies: Disse gør os i stand til at optimere vores hjemmeside, så vi kan øge
brugervenligheden.
Personaliserede cookies: Disse bruges til at give brugerne relevant indhold--. Dette kan fx
ske ved at vi foreslår artikler specifikt målrettet til dig baseret på dit besøg.
Markedsføringscookies: Disse minder om personaliserede cookies, da de anvender data om
brugerens interesser, vaner og aktiviteter, så der kan markedsføres reklamer til brugeren
med denne viden.
Tredjepartscookies: Vi tillader at tredjeparter kan sætte cookies via vores hjemmeside. Fx
bruger vi Google Analytics til at analysere vores hjemmesidetrafik, hvilket kan gøres ved at
Google får adgang til at sætte cookies på vores besøgendes devices.

Slet eller slå cookies fra i browseren
Når du bruger vores hjemmeside, så kan du afvise eller ændre på vores anvendelse af cookies.
Nogle cookies gemmes udelukkende på dit device under dit besøg, mens andre gemmes i længere
tid. De slettes automatisk, men hver enkelt cookie har sin egen udløbstid.
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Du kan selv vælge at slette cookies på din computer/mobiltelefon ved at ændre indstillingerne i din
browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være
opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan
bruge.
Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger
af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

●
●
●
●

Guide til Microsoft Edge findes her
Guide til Mozilla Firefox findes her
Guide til Google Chrome findes her
Guide til Safari findes her

Her kan du læse mere om cookies og persondataforordningen.

