COOKIE POLITIK
INFORMATION OM VORES BRUG AF COOKIES
Vores hjemmesider anvender cookies til at skelne dig fra andre brugere af vores hjemmesider. Det
hjælper os til at give dig en god oplevelse, når du anvender vores hjemmesider, og det hjælper os
med at gøre vores hjemmesider bedre. Når du fortsætter med at browse på vores hjemmesider,
accepterer du vores brug af cookies.
En cookie er en lille fil med tal og tegn, som vi gemmer på din browser eller på din computers
harddisk, hvis du accepterer det. Cookies indeholder informationer, som bliver overført til harddisken
i din computer.
Vi kan bruge følgende cookies under dit besøg på vores hjemmesider:


Helt nødvendige cookies Her er tale om cookies, der er helt nødvendige for, at vores
hjemmesider kan fungere. Det kan f.eks. være cookies, som tillader dig at logge ind på de sikrede
områder på vores hjemmesider eller bruge en indkøbskurv.



Analyse-/præstations cookies. De bruges til at genkende og tælle antal besøgende. De bruges
også til at vise, hvordan brugerne har navigeret rundt på vores hjemmesider. Det hjælper os med
at forbedre vores hjemmesiders funktion, det kan f.eks. påvises, om brugerne har nemt ved at
finde det, de har brug for.



Funktions cookies Disse cookies bruges til at genkende dig, når du vender tilbage til vores
hjemmesider. Det gør os i stand til at personalisere vores indhold til dig, vi kan hilse dig
velkommen med dit navn og huske dine præferencer (Som eksempel dine valg af sprog og
region).



Målretnings cookies Disse cookies registrerer dit besøg på vores hjemmesider, de sider du har
besøgt, og de links du har brugt. Disse informationer anvender vi til at gøre vores hjemmesider,
og de reklamer, der er på dem, mere relevante for dig og dine interesser. Vi vil muligvis også dele
disse informationer med tredjeparter med samme formål.

I tabellen nedenfor kan du læse flere oplysninger om de forskellige cookies, vi bruger i øjeblikket, og
hvad vi anvender dem til.
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Bemærk, at der blandt disse cookies er tredjeparts-cookies som _dvp, _dvs, csc-event, som vi hverken
ejer eller kontrollerer. Det er den pågældende tredjepart, der kontrollerer indstillingen af disse
cookies.

Du kan blokere cookies ved at aktivere en indstilling i din browser, der tillader dig at afvise alle eller
visse cookies. Hvis du vil blokere, skal du gøre det på indstillingerne i alle de browsere, du anvender.
Imidlertid vil du muligvis ikke kunne bruge alle dele af vores hjemmesider, hvis du indstiller din
browser til at afvise alle cookies (herunder de helt nødvendige).
Vi forbeholder os ret til at ændre vores cookie politik. Alle ændringer vil fremgå her og træde i kraft
øjeblikkeligt. Hvis du fortsætter med at bruge vores hjemmesider, betragter vi det som en accept af
disse ændringer.

