
Cookie-politik

Vores hjemmeside bruger cookies. En cookie er en lille fil med tekst og tal, som vi gemmer på din computer, hvis du 
tillader det. Disse cookies giver os mulighed for at udskille dig fra andre brugere af vores hjemmeside, og det hjælper 
os igen til at give dig den bedst mulige oplevelse, når du besøger forskellige sider på webstedet. Cookies giver os også 
et grundlag for at indføre forbedringer. Cookies forbedrer din browsing-oplevelse ved at:

• huske dine indstillinger, så du ikke behøver genindtaste dem, hver gang du besøger en ny side.

• huske information, som du har indtastet tidligere, f.eks. dit postnummer, så du ikke behøver at skrive den igen.

• analysere, hvordan du bruger hjemmesiden, til at forbedre funktionaliteten netop for dig, så du nemt kan finde det, 
du leder efter, samt at siden opfylder dine behov.

• måle effekten af   vores markedsføringsaktiviteter.

2. Hvilke cookies vi bruger og hvordan vi bruger dem

2.1 Måling af brug af hjemmesiden

- Google Analytics

Vi bruger Google Analytics til at indsamle information om, hvordan besøgende bruger denne side. Vi gør dette for at 
sikre, at den opfylder brugernes behov, samt til at forstå, hvordan vi kan forbedre forskellige ting.

Google Analytics gemmer oplysninger om, hvilke sider du besøger, hvor lang tid du er på webstedet, hvordan du kom 
der, og hvad du klikker på. Vi indsamler eller gemmer ikke navn eller adresse, så informationen kan ikke anvendes til at 
identificere, hvem du er. Vi tillader ikke Google at bruge eller dele vores analysedata.

Google Analytics bruger følgende cookies:
_utma
_utmb
_utmc
_utm

2.2 Cookies til en bedre oplevelse

Vores hjemmeside bruger en teknologi kaldet JavaScript, som er med til at skabe en mere tiltalende side. 
Hjemmesiden registrerer, om din browser har JavaScript aktiveret, og bruger derefter en cookie, så længe du er inde 
på stedet.

Du kan deaktivere disse cookies når som helst ved at klikke på ” Fravælg” knappen på denne side (se knappen ved 
slutningen af denne Politik).

2.3 Forbedring af vores e-mail markedsføring

Vi bruger cookies til at registrere, måle og forbedre e-mail markedsføringen til vores kunder. Hvis du har valgt at 
modtage e-mail fra os, kan vores cookies:

• hjælpe med at identificere dig, næste gang du besøger vores hjemmeside, så du f.eks. ikke behøver udfylde 
skemaer med dine data igen.

• hjælpe med at identificere dig, hvis du svarer på en e-mail fra os.

• forstå, hvad der interesserer dig mest på vores hjemmeside, så vi kan sende dig individuelt indhold via e-mail. 

Navn Typisk indhold Bemærk
ELOQUA Cookie Format : eloqua.clientcode (f.eks. eloqua.122.2o7.net) Eloqua cookien udløber ikke.

3. Hvordan du kontrollerer cookies

Hvis du fortsætter med dit besøg på denne hjemmeside, accepterer du vores brug af cookies. Men du har også 
mulighed for at kontrollere, hvilke cookies du vil acceptere fra denne hjemmeside, som vi har beskrevet i detaljer 
nedenfor:

Browser-indstillinger: De fleste browsere kan ændres til at forhindre din computer i at acceptere cookies, selv om dette 
kan betyde, at nogle af funktionerne på denne hjemmeside (og andre sider) ikke vil virke korrekt og kan begrænse din 
brugeroplevelse.

Indstillingerne finder du normalt under ” Funktioner” eller ” Indstillinger” menuerne i din browser. Til at vælge de rigtige 
indstillinger kan nogle af de følgende links være nyttige. Du kan også bruge hjælpefunktionen i din browser til at få 
mere information.

• Cookie-indstillinger i Internet Explorer

• Cookie-indstillinger i Firefox

• Cookie-indstillinger i Chrome

Deaktiver anonyme Google Analytics cookies: Du kan installere en Google Analytics ” browser plug-in" til at forhindre, 
at hjemmesiden sender information om dit besøg til Google Analytics. Mere information om dette kan findes nedenfor:

• Google Analytics & Privacy

Forbyd brug af cookies

Du kan blokere cookies ved at aktivere den indstilling i din browser, som giver dig mulighed for at nægte at modtage 
alle eller nogle cookies. Du kan annullere dit samtykke når som helst ved at blokere cookies i din browser.

Andre nyttige links

Hvis du vil vide mere om cookies og deres bredere anvendelse, kan de følgende links måske være af interesse:

• Microsoft Cookies guide
• All About Cookies
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