Information om brug af cookies på denne hjemmeside
Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du, at vi bruger cookies.
Hvad er en cookie?
Cookies er små tekstfiler, der gemmes i din browser, så vi kan se, at din computer,
smartphone, iPad eller lignende har besøgt denne hjemmeside.
Disse cookies kan have mange forskelligartede formål og kan eksempelvis bruges til at
huske præferencer og føre statistik over dit besøg og andre besøgende.
Oversigt over hjemmesidens brug af cookies
Cookies som er nødvendige
Visse typer cookies er nødvendige for at denne hjemmeside kan levere fx en tjeneste, som
du udtrykkeligt har anmodet om. Det kunne eksempelvis være et login.
Cookies til dine præferencer
Disse typer cookies skal sørge for, at du får den bedst tænkelige oplevelse her på
hjemmesiden. Det kan være cookies, som husker din navigation på siden, valg i bokse og
lignende. Intet af denne indsamlede information kan identificere dig personligt.
Cookies for optimering og løbende drift
Disse typer cookies anvendes eksempelvis til at samle statistik om trafik til og fra
hjemmesiden. Kun i begrænset omfang kan disse data identificere dig som bruger. Der
bliver dog ikke gjort brug af disse data i forhold til den enkelte bruger.
Blandt andet anvendes dataene her i forbindelse med vores brug af Google Analytics,
MetaTraffic eller andre analyseprogrammer. Disse oplysninger går til servere, som kan være
placeret i både Danmark og udlandet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Sådan afviser du cookies
Ved at ændre indstillingerne i din browser, kan du afvise cookies på din computer. Hvordan
du ændrer indstillingerne i din browser afhænger af, hvilken browser du anvender. Vælger
du at indstille din browser, så du ikke modtager cookies, skal du være opmærksom på, at du
kan gå glip af funktioner og lignende på hjemmesiden, som i så fald ikke vil fungere.
Sådan sletter du dine cookies

Hvis du tidligere har accepteret cookies, kan disse også slettes. Det gør du ligeledes i
indstillingerne af din webbrowser.

