Cookie-politik

I lighed med de fleste andre websteder bruger vi cookies og lignende teknologier til at hjælpe os
med at forstå, hvordan folk bruger vores websted, så vi kan holde forbedre det.
Google Analytics er en tjeneste, som leveres af Google, Inc. Vi bruger Google Analytics, og
derfor bruger vi statistik-cookies til at hjælpe os med at analysere, hvordan brugerne anvender
vores websted. Disse cookies giver os anonyme oplysninger som f.eks det faktum, at en
besøgende ser bestemte sider på vores websted. Vi bruger permanente cookies. De forbliver på
din computer, når du er offline.
Cookies identificerer automatisk din browser til vores server, når du interagerer med vores
websted. Hvis du foretrækker ikke at gives os tilladelse til at indsamle "cookie"-oplysninger, kan
du deaktivere cookies ved at slå dem fra i din browser.
Browsere (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome ...) er som udgangspunkt indstillet til
automatisk at acceptere cookies. Du kan ændre indstillingerne i din browser til at blokere eller
slette cookies, der er gemt på din enhed via din browser. Se venligst dine browserinstruktioner
for flere oplysninger om, hvordan du justerer eller ændrer dine browserindstillinger.
Hvis du vælger at bruge vores websted uden at blokere eller deaktivere cookies, giver du
dit samtykke til vores brug af disse cookies og til vores anvendelse alle oplysninger, som
vi indsamler med disse teknologier (i overensstemmelse med denne politik og resten af
vores fortrolighedspolitik).
Vi har vedhæftet den cookie, vi vil bruge.
Karakter

Type

Navn

Funktion

Uundværlig

Wordpresscookies

worpdress_*
wp-settings-*

Webstedet bruger Wordpress-platformen
som en platform til indholdsstyring. Cookies
bruges til at registrere dine interaktioner
med webstedet og huske, om har fået
adgang til beskyttede sider, der kræver
godkendelse. Oplysningerne der gemmes af
disse cookies kan ikke bruges til
kommercielle formål. De er afgørende for, at
webstedet kører korrekt, og hvis du
deaktiverer dem vil adskillige funktioner på
webstedet vil ikke længere fungere.

Funktionalitet

Præferencecookies

redirect
Præference-cookies gør det muligt at
dispatchDisclaimer gemme brugernes valg og præferencer.
Disse cookies gør det muligt at huske dit
valgte websted-sprog mulighed og vise den
websteds-version, som er relevant for dit
land.
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Tredjeparts

statistik-cookies

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Disse cookies gemmes på din maskine af
eksterne websteder hvis tjenester anvendes
på dette websted.
Vi bruger Google Analytics til at indsamle
statistiske oplysninger om vores besøgende.
Google Analytics registrerer oplysninger
såsom de sider, du besøger, hvor lang tid du
bruger på webstedet, hvordan du kom til
webstedet og hvilke links du klikker på.
Disse data hentes ved hjælp af et JavaScripttag der findes på vores websteds sider. Vi
registrerer ikke nogen personlige oplysninger
(f.eks. navn og adresse), der kan identificere
dig.

