Brug af cookies på vores hjemmeside.
Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, der er knyttet til din computer eller mobile enheder, når du først får adgang til et websted.
Cookies bruges til at gøre webstedet bedre eller arbejde mere effektivt. De bruges også i analyser til at hjælpe
javascript:void(0)brugerne med at optimere deres besøg på webstedet. Der er to typer cookies: sessions- og
fornyelses-cookies.
●
●

Sessions-cookies oprettes midlertidigt i din browsers undermappe, mens du besøger et websted. Disse
udløber og slettes automatisk, når du lukker din browser.
Fornyelses-cookies forbliver i din browsers undermappe, og vil blive genaktiveret, når du får adgang til
hjemmesiden, der oprettede den pågældende cookie. En fornyelses-cookie udløber ikke, når du lukker
browseren. Den forbliver i undermappen, indtil den periode, der er bestemt af cookien, udløber.

Hvad bruges cookies til?
Cookies har mange funktioner. For eksempel kan de hjælpe os med at genkende og tælle antallet af besøgende,
analysere, hvor godt hjemmesiden fungerer, samt huske brugernavne og præferencer. Dette gør det muligt at matche
dine interesser og præferencer hurtigere, og gøre indholdet mere relevante for dig. Nedenfor finder du et overblik over
de cookies, der bruges på hjemmesiden, og hvad deres funktion er:

Type af cookies

Funktion

Indsamling

Væsentlige
cookies

Nogle gange kaldes disse også "strengt
nødvendige" cookies, fordi uden dem kan
vi ikke levere mange af de tjenester, du
har brug for på vores hjemmeside (for
eksempel hjælper de dig til at logge ind på
sikrede websteder på hjemmesiden).

Disse cookies kan kun identificere din computer
eller mobilenhed.
De identificerer dig ikke som individ. Kun
oplysninger, som ikke kan identificeres som
individ, lagres i disse cookies.

Cookies til
præstation

Disse cookies bruges til analyse, og giver
os mulighed for at tælle antallet af
besøgende og se, hvordan de bevæger
sig rundt på webstedet.
Dette hjælper os med at forbedre
webstedets funktionalitet (for eksempel
kan vi gøre det lettere for besøgende at
finde de oplysninger, de søger).

Disse cookies kan kun identificere din computer
eller mobilenhed og ikke dig som individ. Data til
analysen indsamles anonymt.
I nogle tilfælde håndteres nogle af disse cookies
på vores vegne af tredjeparter. Schiedel
ISOKERN vil ikke bruge cookies til at identificere
personer, eller indsamle personlige data. Vi bruger
ikke cookies til andre formål end dem, der er
nævnt ovenfor.

Cookies til
funktionalitet

Disse bruges til at genkende dig, når du
vender tilbage til vores websted. Dette
giver os mulighed for at skræddersy vores
indhold til dine præferencer, hilse på dig,
husk den region du kommer fra og dit
foretrukne sprogvalg.

Målrettede
cookies

Målrettede cookies bruges af evt.
Disse cookies kan gemmes og bruges af
annoncører på vores websted.
tredjeparter ved hjælp af forskellige
værktøjer.
De sporer browseren, når du besøger
forskellige websteder for at forstå, hvad du
er interesseret i, og bruger derefter disse
oplysninger til at vise dig relevante
annoncer.

Oplysningerne, som disse cookies
indsamler, kan omfatte personligt
identificerbare oplysninger, du har angivet,
f.eks. dit brugernavn.

Sådan styres og deaktiveres cookies?
Du kan vælge, om du vil acceptere cookies eller ej gennem indstillingerne i din browser. Du skal dog være
opmærksom på, at hvis du indstillinger browseren til at blokere alle cookies, kan du miste funktionalitet og ydeevne på
vores hjemmeside, og du kan muligvis ikke bruge bestemte dele af hjemmesiden.
Følgende websider indeholder oplysninger om, hvordan du administrerer og justerer indstillinger af cookies på de
mest populære browsere:
●
●
●

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da&p=cpn_cookies
Microsoft Internet Explorer http://www.microsoft.com/info/cookies.msp x
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
Hvis du bruger andre browsere, kan du tjekke hjælpesektionen på deres websider for at finde ud af, hvordan du
administrerer og deaktiverer cookies.
For at finde ud af mere om cookies generelt, herunder hvordan du kan se, hvilke cookies der er angivet, og hvordan
du styrer og slukker for dem, skal du besøge www.allaboutcookies.org .

