Vores brug af cookies
1. Hvad er cookies?
Cookies bruges i dag på de fleste hjemmesider. Ofte vil brugen af cookies være nødvendig for at kunne levere den
forventede service på sitet. Cookies bruges eksempelvis til at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden, ved at
udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden.
En cookie er en lille stump data, der gemmes i din browser.
En cookie er ikke et program, der kører på din maskine.
De cookies, der bruges er ikke skadelige, og kan heller ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.
2. Brug af cookies
Google analytics
Via Google Analytics kan vi se hvilke aktiviteter der har været på hjemmesiden. Disse informationer bruger vi til
at analysere, hvordan brugerne anvender vores hjemmeside.
Google Analytics sætter to typer cookies:
·
Persistentcookies, der viser om brugeren er tilbagevendende, hvor hvilket site brugeren kommer fra, hvilken
søgemaskine der er brugt etc. Disse cookies gemmes på din harddisk indtil de udløber, eller indtil du selv sletter dem.
·
Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber
efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser. Google Analytics sammenkører ikke din IP-adresse
med andre oplysninger, Google Analytics ligger inde med.
PHPSESSID
Sessionid der bruges til at gemme kundeinfo, eksempelvis kurven.
3. Sådan fjerner du cookies
Såfremt du ikke ønsker cookies, kan du altid fjerne dem i din browsers indstillinger. Nedenfor finder du link til, hvordan du
sletter cookies.
Sådan sletter du cookies på Microsoft Internet Explorer - klik her
Sådan sletter du cookies på Mozilla Firefox browser - klik her
Sådan sletter du cookies på Google Chrome browser - klik her
Sådan sletter du cooies på Safari browser - klik her
Sådan sletter du cookies på din iPhone- klik her
4. Cookiebekendtgørelsen
Cookiebekendtgørelsen stiller krav til danske websites. Her kan du finde information om og vejledning til reglerne, der
bl.a. vedrører brugen af cookies på internettet.
Læs mere om bekendtgørelsen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

