Information om brug af cookies
Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers
surfer på nettet med, når du besøger hjemmesider.
Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder
hvilke sider og funktioner der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk.
Cookies anvendes af stort set alle websites. Der findes forskellige cookies, blandt andet tekniske cookies og
statistiske cookies. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få en hjemmeside til at fungere på.

Cookies på denne hjemmeside
Når du kommer til vores hjemmeside første gang, viser der sig et banner i toppen af hjemmesiden med
information om cookies.
Vi benytter statistiske cookies, der hjælper webstedsejeren med at måle din tid på hjemmesiden, hvilke sider du
besøger i hvilken rækkefølge og til at indsamle besøgsstatistik igennem en simpel optælling af antal besøg på
hjemmesiden.
Statistiske cookies benyttes til at forstå hvordan de besøgende interagerer med andre hjemmesider ved at
indsamle og rapportere oplysninger anonymt. De har oftest ingen eller meget lille betydning for din privatsfære,
da de ikke registrerer, hvad du søger efter på andre hjemmesider. Oplysningerne i statistikken er anonyme og
bliver ikke koblet til den enkelte bruger.
Hvis du klikker ”Jeg accepterer ikke cookies”, sættes der ingen cookies til statistik.
Hvis du klikker dig videre på hjemmesiden uden at tage stilling til banneret, sættes der cookies på din computer,
smartphone, iPad eller lignende.
På denne hjemmeside benyttes også 4 tekniske cookies, Disse er nødvendige for at sikre, at hjemmesiden
fungerer korrekt.

Slet cookies eller slå den fra i browseren
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser.
Hvordan du gør det, afhænger af hvilken browser, du anvender.
Hvis du slår cookies fra, skal du være opmærksom på, at der er mange funktioner på hjemmesider, du ikke kan
anvende.
Dette skyldes, at cookies i nogle tilfælde er nødvendige for, at hjemmesider kan fungere.

Du kan også altid slette dine cookies.
Hvordan du gør dette, afhænger også af hvilken browser, du anvender.

