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Cookiepolitik 

Hvad er en cookie? 

En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er 

en tekstfil, ikke en programfil. Det betyder, at cookien ikke selv kan gøre noget på din computer. Den 

kan ikke indsamle oplysninger, sprede virus eller på anden måde gøre skade. Indholdet af cookies 

læses og skrives af de hjemmesider, du som bruger besøger. 

Hjemmesidens brug af cookies 

Cookies kan være nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med 

at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden 

til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du 

tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på 

hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre 

hjemmesider. Helt overordnet anvender vi cookies som del af vores service til at vise indhold, der er 

så relevant som muligt for dig. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores 

partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. 

Ved at trykke på 'Accepter alle' giver du samtykke til alle disse formål. Du kan også vælge at 

tilkendegive, hvilke formål du vil give samtykke og derefter trykke på 'Gem indstillinger'. 

Du kan se, hvilke services der sætter cookies, og til hvilke formål under de forskellige kategorier 

[Nødvendige, Funktionelle, Statistiske og Marketing]. 

Hvor længe bliver cookies gemt? 

Det varierer, hvor længe en bestemt cookie bliver opbevaret på dine enheder og browsere. En 

cookies levetid beregnes ud fra dit seneste besøg på hjemmesiden. Når cookiens levetid udløber, 

bliver den automatisk slettet. Alle vores cookies' levetid fremgår i vores cookiepolitik. 

Sådan afviser eller sletter du cookies 

Du kan altid afvise alle -/tredjepartscookies fuldstændig ved at ændre indstillingerne i din browser på 

din computer, tablet eller telefon. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du 

anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser alle -/tredjepartscookies, vil der være 

funktioner og services, du ikke kan anvende på hjemmesiden (fordi disse er afhængige af cookies). 

Hvordan sletter man cookies? 

Cookies du tidligere har accepteret, kan sagtens slettes. Hvordan du sletter disse afhænger af den 

browser du bruger (Chrome, Firefox, Safari etc.) og på hvilken enhed (mobil, tablet, pc, mac). 

Det er typisk under Indstillinger - Sikkerhed og Privatliv, men kan variere fra browser til browser. 

Hvilken enhed/browser bruger du - klik på det relevante link: 

• Internet Explorer 

• Microsoft Edge 

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome 

• Opera 

• Safari 

• Flash cookies 

• Apple 

• Android 

• Windows 7 
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Ændring af dit samtykke 

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen her på vores 

hjemmeside. 

Du kan også ændre dit samtykke ved enten at slette cookies fra browseren eller ved at ændre dit 

oprindelige valg ved at klikke på linket ”Cookie indstillinger” nederst til venstre på vores side, som 

vist herunder: 

Husk: 

Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. 

Har du spørgsmål? 

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af 

personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. 

 


