Cookiepolitik

INDEN DU STARTER...
I denne cookiepolitik finder du oplysninger om brugen af de cookies og lignende anordninger, der er
installeret i vores kunders og brugeres terminaler. Nogle gange kan brugen af cookies være relateret til
behandlingen af personlige data, så vi anbefaler, at du konsulterer vores fortrolighedspolitik, der er
tilgængelig på vores platform, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan vi bruger vores kunders og brugeres
personlige data, hvordan du kan udøve dine rettigheder eller den terminologi, vi bruger til at henvise til
vores platform (websted, app eller fysiske forretninger).

INFORMATION OM COOKIES
1. Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, som et websted, en app eller en anden platform gemmer på din computer,
tablet, smartphone eller anden lignende enhed med oplysninger om din navigation eller brug, som for
eksempel et tag, der identificerer din enhed. Cookies er nødvendige for eksempelvis at lette navigationen
og for at vide, hvordan brugerne interagerer med platformene, så de kan forbedres. De er også meget
nyttige for at kunne tilbyde reklame i henhold til brugerens præferencer såvel som til andre formål, der vil
blive beskrevet senere. Cookies skader ikke din computer eller enhed.
Når vi taler om "cookies", henviser vi også til andre lignende teknologier til installation og/eller indsamling
af information på eller om din enhed (såsom flashcookies, web-beacons eller bugs, pixels, HTML5 (lokal
opbevaring) og SDK-teknologier til appformater. Ligeledes gælder udtrykket "cookies" også for brugen af
fingeraftryksteknikker, det vil sige de teknikker til at kombinere information, der hjælper os med at
identificere din enhed. Nogle gange fungerer disse teknologier sammen med cookies for at indsamle og
gemme oplysninger, enten for at give dig visse funktioner eller tjenester på vores platform eller for at vise
dig reklame på tredjepartsplatforme under hensyntagen til dine tidligere søgninger.
Denne forklaring er et generelt eksempel på, hvad der forstås ved cookies til informationsformål. De
cookies, som vi bruger specifikt, er beskrevet i konfigurationspanelet for cookies, der er tilgængeligt på
vores platform.
2. Hvilke typer cookies findes der?
Gennemse dette afsnit, der giver et overblik over de cookies, der kan bruges i et online miljø.
Afhængigt af ejeren af cookierne kan de klassificeres i:
a. Egne cookies: Det er dem, der sendes til brugerens computer eller enhed fra en computer eller et
domæne, der administreres af udgiveren selv, og hvorfra den platform eller tjeneste, som brugeren
besøger, tilbydes.
b. Cookies fra tredjepart: Det er dem, der sendes til brugerens computer eller enhed fra en computer
eller et domæne, der ikke administreres af udgiveren, men af en anden enhed, der behandler de
data, der er opnået gennem cookierne.
Afhængigt af formålet med cookies kan de klassificeres som:
a. Strengt nødvendige cookies (tekniske): Det er dem, der giver brugeren mulighed for at navigere på
en webside, platform eller applikation og bruge de forskellige muligheder eller tjenester, der findes
i dem, såsom for eksempel at kontrollere trafik, identificere data eller seancen, få adgang til
sektioner eller indhold med begrænset adgang, huske de elementer, der udgør en ordre, udføre

processen med at købe en ordre, administrere betalingen, kontrollere den svindel, der er forbundet
med sikkerheden ved tjenesten, bruge sikkerhedselementer under navigationen, indgive
registreringsanmodning eller deltagelse i et arrangement, lagring af indhold til udsendelse af
videoer eller lyd, aktivering af dynamisk indhold (for eksempel animation af indlæsning af en tekst
eller et billede) eller deling af indhold via sociale netværk. Tekniske cookies, der er strengt
nødvendige, downloades som standard, når de tillader, at platformen vises eller leverer den
service, som brugeren anmoder om.
b. Funktionalitets- eller tilpasningscookies: Disse cookies er dem, der giver brugeren mulighed for at
huske information, så brugeren får adgang til tjenesten eller platformen med visse karakteristika,
der kan skelne deres oplevelse fra andre brugeres, såsom for eksempel sproget, antallet af
resultater, der skal vises, når brugeren udfører en søgning, udseende eller indhold af tjenesten
afhængigt af den typebrowser, der anvendes af brugeren eller det område, hvorfra tjenesten tilgås,
osv. Hvis man ikke accepterer disse cookies, kan det medføre langsom drift på webstedet eller
dårligt tilpassede anbefalinger.
c.

Analytiske cookies: Det er dem, der gør det muligt at kvantificere antallet af brugere, de besøgte
sektioner på platformen og hvordan de interagerer med den for at udføre måling og statistisk
analyse af brugernes anvendelse, for at indføre forbedringer baseret på analysen af brugsdata
foretaget af brugere af platformen eller tjenesten.

d. Adfærdsbestemte reklamecookies: Det er dem, der gemmer oplysninger om brugernes adfærd ved
kontinuerlig observation af deres browservaner, hvilket gør det muligt at udvikleen bestemt profil
for at vise reklamer, som er baseret på den. Disse cookies tillader en mere effektiv styring af de
reklamepladser, som redaktøren i så fald har inkluderet direkte eller i samarbejde med tredjeparter.

3. Hvad bruger vi cookies til på vores platform?
Cookies er en vigtig del af, hvordan vores platform fungerer. Hovedformålet med vores cookies er at gøre
din browseroplevelse mere behagelig og effektiv. For eksempel bruges de til at huske dine præferencer
(sprog, land osv.) under navigation og ved fremtidige besøg. Vi bruger også vores cookies til løbende at
forbedre vores tjenester og platform samt til at kunne tilbyde personlig annoncering baseret på dine
browservaner.
De oplysninger, der indsamles via cookies, giver os også mulighed for at forbedre vores platform ved at
estimere statistiske data og brugsmønstre (antal besøg, mest besøgte sektioner, besøgstidspunkt osv.) at
finde ud hvordan brugerne statistisk set interagerer med platformen for at forbedre vores tjenester og for at
tilpasse platformen til dine individuelle interesser, hurtigere søgninger osv.
Lejlighedsvis kan vi bruge cookies til at indhente oplysninger, der gør det muligt for os at vise
tredjepartsplatforme fra vores platform eller på anden måde vise reklamer, som er baseret på analysen af
dine browservaner (besøgte produkter, konsulterede sektioner osv.).
Under alle omstændigheder gemmer vi aldrig følsomme oplysninger såsom adgangskoder, kredit- eller
betalingskortoplysninger mv. i de cookies, vi bruger.
4. Hvordan kan jeg styre brugen af cookies på denne platform?
I konfigurationspanelet for cookies, der altid er tilgængeligt på vores platform, vil du være i stand til at få
alle de oplysninger om de cookies, der bruges af denne platform, sammen med oplysninger om formålet,
varigheden og styringen (egen eller af tredjeparter) for hver af dem, så du kan styre aktivering og
deaktivering af brugen afde cookies, der ikke er strengt nødvendige for driften af platformen.

Alternativt, hvis du surfer på internettet, kan du deaktivere brugen af cookies i din browser. Vi viser dig,
hvordan du gør det i de mest populære browsere:
•

Google Chrome

•

Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Safari

Du kan deaktivere brug af cookies når som helst.
Husk, at både din administration af konfigurationspanelet for cookies og din mulighed for at afvise cookies
er specifik for hver browser, du bruger. Hvis du derfor vælger at konfigurere cookies på én måde på en
enhed, og du ønsker, at din mulighed skal anvendes på samme måde på en anden enhed, skal du aktivere
den samme mulighed for den anden enhed.
I forhold til tredjepartscookies skal du med hensyn til levering af reklame baseret på dine interesser også
huske på, at visse tredjeparter kan være medlemmer af et af følgende selvregulerende online programmer
for adfærdsbaseret annoncering med de tilsvarende muligheder for fravalg:
•

Network Advertising Initiative (NAI) - http://www.networkadvertising.org/choices/

•

Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. Hvem anvender den information, der lagres i cookies?
Oplysningerne, der er gemt i cookies på vores platform, bruges udelukkende af os, bortset fra dem, der i
afsnit 2 er identificeret som "tredjepartscookies", som bruges og administreres af eksterne enheder til at
give os tjenester, der har til formål at forbedre vores tjenester og brugenes oplevelse, når han bruger vores
platform. Du kan finde flere oplysninger i konfigurationspanelet for cookies, der altid er tilgængeligt på vores
platform.
For at få mere detaljerede oplysninger om behandlingen af dine personlige data i vores samarbejde med
tredjeparter og dem, der er underlagt internationale dataoverførsler, anbefaler vi, at du læser vores
fortrolighedspolitik, der er tilgængelig på vores platform, og fortrolighedspolitikkerne/privatlivsindstillingerne
for disse tredjepartssamarbejdspartnere, som er tilgængelige via deres platforme.

