Cookiepolitik
Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre
vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning)
og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres
formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.
Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det
formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode
som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold,
du ikke kan få adgang til.
Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:
SnapABUGVisit
SnapABugRef
SnapABugHistory
ASP.NET-SessionId
_vwo_uuid_v2
Google Analytics __utmt,
__utmz

__utma
__utmb
__utmc

Funktionalitet. Identificerer ny
brugersession
Funktionalitet. Registrerings første side og
hvorfra brugeren kommer
Funktionalitet. Identificerer brugeren og
indsamler data om brug
Anvendes af applikationen

Udløber efter sessionen

Sikrer at brugeren ser samme version af
sitet. Anvendes til at registrere brug af
forskellige versioner af sitet
Afstemmer hastigheden på antallet af
forespørgsler på hjemmesiden
Indsamler data om hvor brugeren kom fra,
hvilken søgemaskine der blev brugt,
hvilket link der blev klikket på og hvilke
søgeord, der blev brugt
Indsamler data om antallet af gange en
bruger har besøgt hjemmesiden samt
datoer for første og seneste besøg
Registrerer et tidsstempel med det
præcise tidspunkt, hvor brugeren kommer
ind på hjemmesiden
Registrerer et tidsstempel med det
præcise tidspunkt, hvor brugeren forlader
hjemmesiden

Udløber efter 1 år

Udløber efter 2 timer
Udløber efter 1 år
Udløber efter sessionen

Bruges under sessionen
Udløber efter 6 måneder

Udløber efter 2 år
Bruges under sessionen
Bruges under sessionen

