
Cookiepolitik 

Denne hjemmeside anvender cookies, og når du besøger siden accepterer du 
automatisk anvendelse af disse. Det gør vi opmærksom på hver gang du besøger 
hjemmesiden. Det er vi og alle andre hjemmesideejere forpligtet til, for at øge 
beskyttelsen af privatlivet, når vi bevæger os i den digitale verden. 

Hvad er en cookie? 
En cookie er en lille datafil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. Den gør 
det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og 
funktioner der besøges med din browser.  

Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren 
bruges af en eller flere personer. Oplysningerne er anonyme og kobles ikke til den 
enkelte bruger.  

Cookien kan heller ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. 

Hvorfor bruges cookies? 
Cookies er en hjælp til besøgende på hjemmesiden, f.eks. ved gentagne besøg på 
siden, hvor indstillinger og evt. indtastede oplysninger huskes, og derfor ikke skal 
indtastes igen. 

Cookies bruges også til at indsamle statistik om hjemmesiden, for at kunne forbedre 
indhold, funktioner og samtidig analysere trafikken for at sikre brugeroplevelsen og at 
hjemmesiden fungere optimalt. Samt til at målrette annoncer og tjenester i 
markedsføringsøjemed.    

Kan cookies afvises? 
Du har mulighed for at afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din 
browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du bruger.  

Du skal være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge funktioner, 
som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. 

Du kan se en vejledning her over hvordan du sletter cookies. 

Vil du vide mere om cookies? 
Du kan læse mere om cookies og det juridiske grundlag på Erhvervsstyrelsen.dk 

http://minecookies.org/cookiehandtering/
https://erhvervsstyrelsen.dk/cookie-loven
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