
Cookies & Privatlivspolitik 
Personlige oplysninger 
 
Vi har forpligtet os, til at sikre dit privatlivs fred online. Al behandling af personlige oplysninger, 
som genereres via dette websted, vil være i fuld overensstemmelse med gældende lovgivnings 
regler om behandling af personlige oplysninger, således som det fremgår af følgende erklæring om 
beskyttelse af personlige oplysninger, som er udarbejdet af os. 

 
Disse oplysninger indsamler vi 
Dette websted indsamler oplysninger på forskellige måder. Når du tilmelder dig nyhedsbrev, 
kontaktformularer m.m., bliver du bedt om at oplyse dit navn, din e-mailadresse, adresse og andre 
kontaktoplysninger, som er relevante for din henvendelse. Hvis det er obligatorisk at afgive 
oplysningerne for at kunne fortsætte, vil det være markeret med en *. De indsamlede oplysninger 
vil kun blive anvendt i forbindelse med, at vi kontakter dig som led i det generelle kundeforhold og 
for at gøre det lettere for dig at bruge vores websted samt vores tjenester og produkter. 
   

Videregivelse af oplysninger 
Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til nogen tredjemand, medmindre vi har indhentet dit 
udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis videregivelse er påkrævet ved lov. 
 
  

Rettelse/opdatering af oplysninger 
Hvis du ønsker at rette, opdatere eller på anden måde ændre de oplysninger, du har givet os, eller 
hvis du ønsker at gøre indsigelse mod vores behandling af disse oplysninger, bedes du kontakte os 
på ovennævnte adresse, e-mailadresse eller telefonnummer. 
  

Sikkerhed 
Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre dine personlige oplysninger, og dette websted har truffet 
sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte mod tab, misbrug og ændring af de 
oplysninger, vi har kontrol over. 
   

Cookies 
Anvendt cookie 
Den anvendte type cookie er udelukkende til brug for statistik, der anvendes i forbindelse med at 
øge brugervenligheden på vores hjemmeside. 
   

Statistik 
For at kunne prioritere og udvikle de mest besøgte sider på hjemmesiden, opgør vi periodisk en 
statistik over brug af siden. Statistikken anvendes udelukkende internt i opsummeret form til at se, 
hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest. Data om den enkelte brugers anvendelse 
af tjenesterne videregives eller sælges ikke til tredjepart. 
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Cookies generelt 
Cookies er en lille tekstbesked, der placeres på din computer, når du benytter en hjemmeside. En 
cookie kan placeres på din computer i forbindelse med en tjeneste, for så at blive slettet igen, når 
du forlader hjemmesiden. 
Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger. 
   

Sådan afviser du brug af cookies 
Du kan afvise cookies på din computer i indstillinger af din browser. Ved ikke at tillade cookies er 
der hjemmesider hvis funktionalitet er afhængig af cookies, der ikke længere virker som tilsigtet. 
En cookie befinder sig på din computer, så det er altid muligt for dig at se, ændre eller slette 
cookies. 
  
Du styrer selv cookies, idet du i browseren vælger avancerede cookieindstillinger under 
internetindstillinger og tilføjer domæner, hvorfra du vil blokere cookies. Individuelle cookies, eller 
alle de cookies som er gemt på din computer, kan slettes uden videre. 
 
   

Kontakt 
Har du spørgsmål vedrørende denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, den 
måde som dette websted forvaltes på eller dine handler med os, er du velkommen til at kontakte 
os på ovennævnte adresse, e-mailadresse eller telefonnummer. 
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