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De cookies, vi burger 

Når du besøger Siden eller bruger vores Ydelser, kan vi automatisk indsamle visse oplysninger om din 

enhed, som kan anses for at være personoplysninger. Vi kan indsamle personoplysninger ved brug af 

“cookies". Cookies er små datafiler, som en hjemmeside gemmer på harddisken i din computer eller 

mobile enhed. Vi kan bruge både såkaldte sessionscookies (som udløber, når du lukker 

internetbrowseren) og permanente cookies (som forbliver på din computer eller mobile enhed, indtil du 

sletter dem) for at give dig en mere personlig og interaktiv oplevelse på vores Side. 

Vi bruger to overordnede kategorier af cookies:  

(1) førstepartscookies; disse afsættes direkte af os på din computer eller mobile enhed og bruges til at 

genkende din computer eller mobile enhed, når du besøger vores Side igen; og  

(2) tredjepartscookies; som afsættes af tjenesteydere på vores Side, og som bruges af disse tredjeparter 

til at genkende din computer eller mobile enhed, når den besøger andre hjemmesider. 

Vores Side bruger de følgende slags cookies til de formål, som står beskrevet forneden: 

Funktion Formål Cookie 

Strengt nøvendige Disse cookies er essentielle for, at hjemmesider, der bruger vores 
tjenester, kan fungere korrekt. Disse cookies er f.eks. nødvendige for, at 
registrerede brugere kan benytte deres konti.  

__cfduid 
cl_accepted 
_terracycle_session 

Funktionalitet Disse cookies bruges til at gemme brugerens præferencer i forhold til 
f.eks. kontonavn, sprog og lokation. 

Lang 

Analyse og 
performance 

Disse cookies indsamler oplysninger om din brug af denne side, så vi kan 
forbedre den. Performance-cookies giver os oplysninger om de mest 
besøgte sider, brugsmønstre på siden, problemer ved brug, samt hvorvidt 
vores annoncering er effektiv eller ej.  

_ga 
_gid 
linkid 
_pinterest_cm 

Markedsføring Disse cookies sporer fra hvilke andre sider, vores besøgende kommer. 
Disse cookies hjælper os med at identificere brugere, som tidligere har 
besøgt vores hjemmeside. 

Google remarketing 
cookies (Only used in 
the US).  
  

Indlejret eller 
tredjepartsindhold  

Hjemmesider, som hostes på WordPress.com, bruger forskellige 
tredjepartsprogrammer og -tjenester for at forbedre brugerens oplevelse. 
Disse indebærer f.eks. sociale medier som Facebook, Twitter og Pinterest 
eller indlejret indhold fra YouTube og Vimeo. Derved kan disse 
tredjeparter muligvis gemme cookies på din enhed, hvorved de kan spore 
din aktivitet online. Vi har ingen direkte kontrol over de oplysninger, som 
indsamles på denne måde.  
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HSID 
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Disabling Cookies 

Du kan som regel slette eller blokere cookies via indstillingerne i din internetbrowser. Følg 

instruktionerne i din browser for at gøre dette (de findes typisk under ”indstillinger”, ”hjælp”, 

”værktøjer” eller lignende).  Mange browsere er indstillet til automatisk at godkende cookies, indtil du 

ændrer det. 

Yderligere information om cookies, herunder hvordan du kan se, hvilke cookies din computer eller 

mobile enhed har modtaget samt information om, hvordan de håndteres og slettes, findes på 

www.allaboutcookies.org. 

Hvis du ikke accepterer vores brug af cookies, kan du risikere, at vores Side ikke fungerer optimalt. For 

eksempel vil vi muligvis ikke være i stand til at genkende din computer eller mobile enhed, så du vil være 

nødsaget til at logge ind på ny, hver gang du besøger vores Side. 

 

 

 


