Politik for cookies – www.kelsen.com
En cookie er en lille tekstfil, der indeholder oplysninger om en brugers aktivitet på et websted og lagrer
dem
på
den
enhed,
der
bruges
til
at
få
adgang
til
webstedet.
Cookies skader ikke din enhed og giver os mulighed for at give dig en bedre browseroplevelse og
hurtigere svar på vores websted. Alle yderligere oplysninger, herunder oplysninger, der gør det muligt
for os at vise dig annoncer, lagres kun efter dit forudgående samtykke, som du skal give ved at
fortsætte med at surfe på webstedet eller på en af de måder, der er angivet nedenfor.
Vi anbefaler, at du læser følgende oplysninger omhyggeligt for bedre at forstå, hvilke typer cookies vi
bruger, og hvordan du kan tilpasse brugen af cookies efter dine præferencer.
Typen af cookies, som vi kan bruge på hjemmesiden
Vores websted kan bruge både cookies, der ikke kræver dit samtykke til at blive downloadet på din
enhed, og cookies, der kun kan downloades efter dit forudgående samtykke.
A. Tekniske cookies (som IKKE kræver dit forudgående samtykke): de er nødvendige for driften af
hjemmesiden og giver dig adgang til de relevante funktioner (browsercookies): det drejer sig
hovedsageligt om session-cookies. Vi kan også bruge funktionelle cookies, der gør det muligt for os at
gemme dine præferencer og indstillinger og dermed forbedre din oplevelse af at surfe på vores
websted (uden begrænsning ved at gemme din identitet som registreret bruger af webstedet, når du
vælger funktionen "Husk mig", ved at henvise dig til websiderne på dit valgte sprog eller på sproget i
det land, hvorfra du tilgår webstedet, ved at registrere dine præferencer om, hvorvidt du accepterer
eller ikke accepterer profileringscookies). For at sikre, at disse cookies fungerer korrekt, og at dine
præferencer registreres, slettes disse cookies ikke, når du er færdig med at surfe. Uanset har disse
cookies en gyldighedsperiode (højst 2 år), hvorefter de automatisk deaktiveres. Disse cookies og de
oplysninger, som de indeholder, må ikke anvendes til andre formål end dem, der er beskrevet ovenfor.
Installation af tekniske cookies kræver ikke dit forudgående samtykke: vi installerer dem automatisk
på din enhed, når du går ind på webstedet eller anmoder om bestemte funktioner (f.eks. når du klikker
på funktionen "Husk mig"). Du kan til enhver tid vælge at deaktivere cookies ved at ændre den
relevante browsers indstillinger. Dette kan dog forhindre dig i at få hjemmesiden vist korrekt.
B. Profileringscookies (kræver dit forudgående samtykke): Vores websted bruger også
profileringscookies, som kun kan installeres efter dit forudgående samtykke. Derudover kan vores
websted også installere cookies, der tilhører tredjeparter. Dette sker altid under forudsætning af, at
du giver dit forudgående samtykke til den pågældende installation. Sådanne tredjeparter kan få
adgang til de oplysninger, der indsamles via deres cookies. Disse tredjeparter er:
- Google Inc. (gennem dets tjenester Google Analytics og Google Doubleclick og, hvor det er relevant,
gennem Google Plus-plugin'en)
Profileringscookies kan i henhold til definitionen fra de europæiske tilsynsmyndigheder for beskyttelse
af personoplysninger omfatte profileringscookies til reklameformål, retargeting-cookies, cookies til
sociale medier og analytiske cookies, bortset fra dem, der kun anvendes til aggregeret statistisk
analyse.
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(i) Profileringscookies til reklameformål: de opretter brugerprofiler for at vise annoncer, der er i
overensstemmelse med de præferencer, som brugerne viser, når de surfer på nettet;
(ii) Retargeting-cookies: De bruges til at vise annoncer vedrørende produkter, der ligner dem, som du
har vist interesse for (f.eks. ved at vise sider om produkter, som du har besøgt på vores websted, når
du besøger affilierede websteder) eller til at måle effektiviteten af (vores eller tredjeparters)
markedsføringskampagner;
(iii) Analytiske cookies: De registrerer dine valg og aktiviteter på vores websted for at foretage
statistiske analyser for os eller for tredjeparter ved at spore dine præferencer og browsingadfærd og
for at vise dig tilpassede annoncer;
(iv) Cookies fra sociale medier: Desuden tillader vores websted visse sociale netværk (f.eks. Facebook,
Twitter) at installere deres egne cookies ved hjælp af deres plug-ins. Sådanne cookies forvaltes direkte
af tredjeparter og kan også bruges til at vise dig annoncer, der er i overensstemmelse med dine
præferencer, når du surfer på andre websteder.
Alle sådanne cookies må kun installeres efter dit forudgående samtykke. Derfor informerer et særligt
banner dig, når du går ind på vores websted, om, at (i) vores websted bruger analytiske, profileringsog retargeting-cookies, som tilhører os eller tredjeparter, og at (ii) når du lukker banneret eller
fortsætter med at surfe ved at klikke på et element på webstedet uden for banneret eller ved at gå
ind på et andet område af webstedet, giver du dit samtykke til brugen af cookies. Vi vil spore dit
eventuelle samtykke ved hjælp af en dedikeret teknisk cookie. Som følge heraf vil banneret om cookies
ikke længere blive vist, hvis du besøger vores websted igen i fremtiden. Hvis du beslutter dig for at
slette tekniske cookies, skal du være opmærksom på, at vi mister sporingen af dit samtykke, og som
følge heraf vil banneret om cookies blive vist for dig igen ved dit næste besøg på vores websted. Du
kan til enhver tid frit beslutte at blokere indstillingen af profileringscookies (uanset om der er tale om
analytiske cookies tilhørende tredjeparter, sociale medier, retargeting- eller profileringscookies) eller
at trække et tidligere givet samtykke tilbage, uden at det påvirker din mulighed for at besøge
hjemmesiden og benytte det relevante indhold. Hvis du ønsker at få mere at vide om, hvordan du kan
gøre det, bedes du omhyggeligt læse tredjeparters cookiepolitikker, der er tilgængelige ved at følge
nedenstående links.
Sådan aktiverer og deaktiverer du cookies
Alle cookies (tekniske cookies og profileringscookies)
Du kan også bestemme, om du vil tillade, at der installeres cookies eller ej, ved at bruge din browsers
indstillingsområde. Hvis du deaktiverer en eller flere cookies, kan visse funktioner på dette websted
dog blive forringet som følge heraf (husk venligst, at browsing-cookies er nødvendige for, at de
grundlæggende funktioner på webstedet kan fungere korrekt). Browserkonfigurationen i forbindelse
med dette valg kan overvåges og ændres i din browsers indstillingspanel. Vælg venligst din browser
blandt de nedenstående for at få oplysninger om, hvordan du ændrer de relevante cookieindstillinger.
Chrome - Firefox - IE - IE - Opera - Safari
Tredjepartscookies, der kræver samtykke:
Installation af profilering, retargeting, analytiske og sociale mediecookies tilhørende tredjeparter,
samt enhver anden aktivitet i forbindelse med sådanne cookies, herunder indsamling og behandling
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af oplysninger, er disse tredjeparters ansvar. Hvis du ønsker at få mere at vide om sådanne cookies og
de tredjeparter, der kan få adgang til de indsamlede oplysninger, eller om hvordan du aktiverer eller
deaktiverer dem, kan du læse disse tredjeparters cookiepolitikker ved at klikke på et af følgende links:
Google Analytics (læs mere)
Desuden giver visse reklamenetværk dig mulighed for at nægte at give samtykke til tilpasset
kommunikation. Dette forhindrer ikke, at der installeres cookies, men suspenderer brugen og
indsamlingen af visse data fra annoncører, der er tilknyttet netværket. Bemærk venligst, at selv om
sådanne netværk omfatter mange af de førende reklamevirksomheder, kan det være, at en tredjepart,
der installerer cookies via webstedet, ikke tilhører sådanne netværk, og som følge heraf kan du fortsat
modtage cookies fra den pågældende tredjepart. Hvis du ønsker at få mere at vide om dette
spørgsmål, opfordrer vi dig til at besøge følgende adresse: http://www.youronlinechoices.com/it/
Behandlingen af brugernes personoplysninger foretages af Kelsen Group A/S. CVR nr. 27703666, med
hjemsted på Bredgade 27, DK, 8766 Nørre Snede, Danmark, i sin egenskab af dataansvarlig. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger om metoder og formål med behandlingen samt udøvelsen af de
rettigheder, der tildeles brugere i henhold til EU's generelle databeskyttelsesforordning og EU's eprivacy-forordning, bedes du læse vores privatlivspolitik omhyggeligt. Vi anbefaler og opfordrer dig til
regelmæssigt at tjekke denne cookiepolitik for at blive opmærksom på eventuelle ændringer af den.
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