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Cookies 

For at få vores website til at fungere bedst muligt lægger vi sommetider små datafiler, såkaldte cookies, på 

din computer. Det gør de fleste store websites. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og 

de kan ikke indeholde virus. 

Hvad er cookies? 

En cookie er en lille tekstfil, som et website gemmer på din computer eller dit mobiludstyr, når du besøger 

sitet. På den måde kan websitet huske dine handlinger og indstillinger (såsom login, sprog, skriftstørrelse 

og andre indstillinger for visning) i en vis periode, så du ikke behøver at foretage indstillingerne, hver gang 

du går ind på sitet eller bevæger dig fra én side til en anden. 

Sådan giver du samtykke til placering af cookies 
Ved dit første besøg på vores hjemmeside vil du blive mødt med en besked om vores brug af cookies. Du 

kan frit vælge at acceptere brugen af cookies ved at klikke ”accepter” cookie eller frabede dig dette ved at 

klikke på ”nej tak”. Hvis du vælger ikke at acceptere brugen af cookies, vil vi ikke sætte cookies på dit IT-

udstyr med undtagelse af de tekniske cookies. Du kan dog opleve, at nogle funktioner på hjemmesiden ikke 

fungerer korrekt, hvis du ikke har accepteret cookies. 

 

Hvordan bruger vi cookies? 

En række af vores sider bruger cookies til at huske: 

• Dine indstillinger for visning såsom kontrastfarve eller skriftstørrelse 

• Hvor vidt du har accepteret vores brug af cookies på sitet eller ej 

Oplysninger der indhentes med cookies, bruges ikke til at identificere dig personligt, og vi har fuld 

kontrol over datamønstrene. Vores cookies anvendes ikke til andre formål end de, der er beskrevet her. 

De forskellige cookietyper 
Vi anvender to typer af cookies. Her får du et overblik over, hvad de forskellige cookies gør: 

• Nødvendige / tekniske cookies: aktiverer de grundlæggende funktioner på vores sider.  

Statistikcookies kan også bruges til at afgøre, hvor mange besøg en hjemmeside har haft. 

• Præference/funktionelle cookies: husker de valg, du foretager på hjemmesiden, for eksempel valg 

af sprogindstillinger. 
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Så længe opbevares cookies på dit udstyr 
Cookies har forskellig udløbstid. Nogle slettes samtidig med, at du afslutter dit besøg på hjemmesiden, 

andre lagres i en vis periode, men fornys igen næste gang, du besøger hjemmesiden. 

 

Hvordan kontrollerer du cookies? 

Du kan kontrollere og/eller slette cookies, som du vil – læs mere på aboutcookies.org. Du kan slette alle de 

cookies, der allerede er på din computer, og indstille de fleste browsere til at forhindre dem i at blive lagt 

på computeren. Hvis du gør dette, skal du dog muligvis selv tilpasse dine indstillinger manuelt, hver gang du 

besøger et site, og visse tjenester og funktioner vil muligvis ikke fungere. 

Ønsker du at ændre i din nuværende opsætning for cookies, har du mulighed for at slå cookies fra i din 

browser. Se vejledningerne. 

Vejledninger til hvordan du ændrer browseropsætning: 
• Internet Explorer – sådan håndterer du cookies i denne browser 

• Microsoft Edge - sådan håndterer du cookies i denne browser 

• Mozilla Firefox – sådan håndterer du cookies i denne browser 

• Google Chrome – sådan håndterer du cookies i denne browser 

• Opera – sådan håndterer du cookies i denne browser 

• Safari - sådan håndterer du cookies i denne browser 

• Flash cookies (alle browsere) - sådan håndterer du cookies 

• iPhone, iPad og andet fra Apple – Sådan håndterer du cookies 

• Telefoner med Android styresystem – sådan håndterer du cookies 

• Telefoner med Windows 7 – sådan håndterer du cookies 

 

Hvis du bruger flere internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle. 

Persondatapolitik 

Vi bruger kun nødvendige/ tekniske og præference cookies. Vi benytter ikke statistik cookies.  

Afgiver du dine personoplysninger f.eks via en kontakt formular til ingridhvass.dk, vil dine oplysninger aldrig 

gives videre til tredje part og de vil udelukkende bruges til det oplyste formål. 

 

 

https://support.microsoft.com/da-dk/windows/slet-og-administrer-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/da-dk/windows/microsoft-edge-browserdata-og-beskyttelse-af-personlige-oplysninger-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-fra-websteder?redirectslug=slet-cookies-fjerne-oplysninger-som-websteder-har-&redirectlocale=da
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
https://support.apple.com/da-dk/HT201265
https://turbofuture.com/cell-phones/How-to-delete-internet-cookies-on-your-Droid-or-any-Android-device
https://support.microsoft.com/da-dk/windows/windows-phone-7-3ebc303c-59c0-d367-3995-f258b184fabb
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