COOKIEPOLITIK
HVAD ER EN COOKIE?
En cookie er en fil, som browseren lægger på din computer. Den gør det muligt at genkende din
computer, og huske valg du tidligere har truffet på hjemmesiden, eksempelvis sprogvalg. En
cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies sletter sig selv
efter et vist antal måneder, som kan variere alt efter, hvilken type cookie der anvendes. Cookies
fornyes efter hvert nyt besøg, du foretager på hjemmesiden. En cookie kan ikke se, hvem du er,
hvad du hedder, hvor du bor eller om din computer bruges af en eller flere personer. Hvis du giver
personlige oplysninger til hjemmesiden, kan en cookie dog anvendes til at huske dig til næste
gang, du besøger hjemmesiden.

HVAD BRUGER VI COOKIES TIL?
Vi bruger cookies, da de hjælper os med at identificere dig som bruger og følge din brugeradfærd
på vores hjemmeside og dermed vise dig de annoncer, som med al sandsynlighed vil være mest
relevante for dig. Derudover anvender vi oplysningerne til statistik og til at optimere vores
services og indhold.

SÅ LANG TID OPBEVARES COOKIES
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder, som kan variere alt efter, hvilken type cookie
der anvendes. Cookies fornyes efter hvert nyt besøg, du foretager på hjemmesiden.

SÅDAN SLETTER DU COOKIES
Hvis du ønsker at fravælge eller slette cookies, kan du finde vejledning herom her:
http://minecookies.org/cookiehandtering.
Du skal være opmærksom på, at hvis du sletter eller blokerer cookies, kan annoncer blive mindre
relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at hjemmesiden ikke fungerer
optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
Benyttes din enhed (computer, tablet mv.) af flere forskellige personer, eller benytter du flere
forskellige internet-browsere på din enhed, skal du være opmærksom på, at dine indstillinger og
præferencer kan variere alt efter, hvem der bruger din enhed og alt efter hvilken browsere, der
benyttes. Bemærk ligeledes, at du er nødt til at indstille din præferencer for hver enhed, hvis du
benytter flere forskellige enheder, når du tilgår vores hjemmeside.

SÅDAN UNDGÅR DU COOKIES
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her:
http://minecookies.org/cookiehandtering.
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