Cookies
På dette website anvendes cookies, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du
ønsker det.
Første gang du besøger websitet, præsenteres du for en besked om cookies på siden.
Hvad er en cookie?
En cookie er en tekstfil, der sættes på din computer, når du besøger en hjemmeside. I denne tekstfil
gemmer hjemmesiden informationer, som den gerne vil kunne læse, næste gang du besøger siden.
Det er ofte informationer, der bruges til statistik og analyse, og er helt ufarlige.
En cookie er en tekstfil, ikke en programfil. Det betyder, at cookien ikke selv kan gøre noget på din
computer. Den kan ikke indsamle oplysninger, sprede virus eller på anden måde gøre skade.
Indholdet af cookies læses og skrives af de hjemmesider, du som bruger besøger.
Når du bruger hjemmesiden sættes en sessionscookie, som er nødvendig for, at websitet fungerer
optimalt. Denne cookie indsamler ingen personoplysninger om dig og bliver slettet, når du lukker
din browser.
Ja tak
Hvis du trykker på "OK", eller hvis du klikker videre til en ny side uden at tage stilling til cookies,
sættes cookies på din computer, og meddelelsen på forsiden forsvinder. Næste gang du besøger
websitet med samme browser, vil du ikke blive spurgt, om du vil acceptere cookies, og der vil
fortsat blive sat cookies.
Der sættes for nuværende alene en cookie, der husker dit valg om cookies.
Nej tak
Hvis du trykker på "Afvis", sættes der ikke cookies. Der sættes kun en cookie, som husker, at du
ikke ønsker, at der sættes cookies.
Du kan afvise cookies via computerens browser-indstillinger. Fravalg af cookies vil som oftest
nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Det er også muligt at slette allerede modtagne cookies.
Hvordan dette gøres afhænger af, hvilken browser, der anvendes. Find yderligere oplysninger om,
hvordan man undgår cookies ved at klikke på dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering.
Sådan sletter eller blokerer du cookies | minecookies.org
minecookies.org
Se alle sites med cookiemærket.. Tilmelding er gratis men forpligtigende. Dit site skal opfylde de
beskrevne regler for at bruge mærket: Tilmelding

