Brightstar
EEA COOKIE-POLITIK

INFORMATION OM VORES BRUG AF COOKIES
Vores hjemmeside bruger cookies til at adskille dig fra andre brugere på vores hjemmeside.
Det hjælper os med at give dig en god oplevelse, når du surfer på vores hjemmeside og giver
os mulighed for at forbedre vores side. Hvis du fortsætter med at surfe på siden, accepterer du
vores brug af cookies.
En cookie er en lille tekstfil med bogstaver og tal, som vi gemmer i din browser eller på din
computers harddisk, hvis du accepterer dem. Cookies indeholder informationer, som
overføres til din computers harddisk.
Vi kan bruge følgende cookies:
•

Strengt nødvendige cookies. Det er cookies, der er nødvendige for at administrere vores
hjemmeside. Det er fx cookies, der gør det muligt for dig at logge ind på sikre områder af
vores hjemmeside, lægge varer i en indkøbskurv eller bruge e-fakturering.

•

Analytiske/statistiske cookies. De giver os mulighed for at genkende og tælle vores
besøgende og se, hvordan besøgende bevæger sig rundt på vores hjemmeside, når de
bruger den. Det hjælper os med at forbedre den måde vores hjemmeside fungerer på, fx
ved at sikre at brugerne nemt kan finde, hvad de søger.

•

Funktionalitets-cookies. De bruges til at genkende dig, når du vender tilbage til vores
hjemmeside. Det gør det muligt for os at personliggøre indhold til dig, byde dig
velkommen med dit navn og huske dine præferencer (fx dit valg af sprog eller region).

•

Målrettede cookies. Disse cookies registrerer dit besøg på vores hjemmeside, de sider du
har besøgt, og de links du har fulgt. Vi bruger disse oplysninger til at gøre vores
hjemmeside og annoncerne på den mere relevant for dine interesser. Vi kan også dele
disse oplysninger med tredjeparter med dette formål.

Du kan læse mere om de enkelte cookies og formålet med vores brug af dem i tabellen
herunder:
Analytiske/statistiske cookies

Cookie navn

Formål

Flere oplysninger

_gat

Google Analytics

Anvendes til at adskille brugere. (Udløber: 1
min). Læs mere

_ga

Google Analytics

Anvendes til at adskille brugere. (Udløber: 2
år). Læs mere
1

_gid

Google Analytics

Anvendes til at adskille brugere. (Udløber: 24
timer). Læs mere

Funktionalitets-cookies.

Cookie navn

Formål

Flere oplysninger

incap_ses_xxx

Incapsula

Incapsula sessions-cookie. (Udløber når siden forlades)

visid_incap_xxx

Incapsula

Incapsula besøg id-cookie. (Udløber: 1 år)

WP
settings
cookie

WordPress bruger også nogle få wp-settings-{time}[UID] cookies. Nummeret til sidst er din individuelle
bruger-id fra brugerdatabasen. Den bruges til at tilpasse
din visning af admin-grænseflade og evt. også til
hovedsidens grænseflade. (Udløber: 1 år) Læs mere

WP
settings
cookie

WordPress bruger også nogle få wp-settings-{time}[UID] cookies. Nummeret til sidst er din individuelle
bruger-id fra brugerdatabasen. Den bruges til at tilpasse
din visning af admin-grænseflade og evt. også til
hovedsidens grænseflade. (Udløber: 1 år) Læs mere

wp-settings-xxx

wp-settings-timexxx

Bemærk, at tredjeparter (inklusive fx reklamenetværk og leverandører af ekstern service som
analyseservice af internettrafik) også kan bruge cookies, som vi ikke har kontrol over. Disse
cookies er sandsynligvis analytiske/statistiske cookies eller målrettede cookies.
Hvis du ønsker at begrænse eller blokere cookies, der bruges på denne hjemmeside (eller på
alle andre sider), kan du gøre det i dine browserindstillinger. I din browsers ’Hjælp’funktionen kan du se, hvordan du gør. Du blokerer cookies ved at aktivere indstillingen i din
browser, der giver dig mulighed for at blokere indstillinger af alle eller nogle cookies. Men
hvis du bruger dine browserindstillinger til at blokere alle cookies, kan du muligvis ikke få
adgang til alle dele af vores hjemmeside.
Hvis du primært bekymrer dig om tredjeparts-cookies genereret af annoncører, kan du blokere
dem i dine online valg www.youronlinechoices.eu.
E-mail-sporing
Nogle af de e-mails, vi sender til dig, kan indeholde en ’webbeacon pixel’ (klar GIF) eller
sporede links, som giver os mulighed for at registrere, hvornår du har åbnet e-mailen, og
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registrere hvilke links du har trykket på i e-mailen. Vi bruger disse oplysninger til at
registrere, hvilke dele af vores e-mails der er mest interessante for dig.
Du kan slette pixelen ved at slette e-mailen. Hvis du ikke ønsker at downloade pixelen på din
computer eller anden enhed, kan du vælge at modtage e-mails fra os i ren tekst i stedet for
HTML, eller undlade at åbne billeder i din e-mail.
Kontakt os
Hvis du har spørgsmål vedrørende vores cookie-politik, er du velkommen til at kontakte os
på: GDPRSupport@brightstar.com
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