
Cookiepolitik 

Hvad er cookies? 

Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer, tablet eller telefon, når du 
besøger hjemmesider. Tekstfilerne bruges til at gemme forskellige simple data vedr. din 
adfærd på hjemmesiden. De oplysninger cookies registrerer, bliver oftest brugt til statistik 
eller til at forbedre din oplevelse af hjemmesiden. Cookies er ikke skadelige. 
Cookies på denne hjemmeside 

Denne hjemmeside anvender cookies med det overordnede formål at forbedre 
brugeroplevelsen. Vi anvender førstepartcookies og session cookies for at optimere 
brugeroplevelsen. Derudover anvender vi tredjepartscookies, i form at Google Analytics, til 
at måle brugeradfærd / besøgsstatistik. 
Ved at besøge hjemmesiden, accepterer du indirekte vores brug af cookies. Ønsker du at 
blokere vores brug af hhv. førstepartcookies og tredjepartcookies, kan du under din 
browsers internetindstillinger tilføje denne hjemmeside på listen over de hjemmesider, du 
ikke vil tillade cookies fra. 
Kan jeg slette cookies? 

Du kan til enhver tid slette de cookies, du har liggende på din computer. Du kan herunder 
finde vejledninger til, hvordan du sletter cookies: 

cookies: 
 Internet Explorer 
 Mozilla Firefox 
 Google Chrome 
 Opera 
 Safari 
 Flash cookies (gælder alle browser) 
 iPhone, iPad og andet fra Apple 
 Telefoner med styresystemet Android 
 Telefoner med Windows 7 

 

 

Har du nogle spørgsmål? 

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål angående vores anvendelse af cookies, er du 
velkommen til at kontakte os. 

 

  

http://windows.microsoft.com/da-DK/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies
http://support.mozilla.org/da/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored?redirectlocale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647
http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=da_DK
http://timeread.hubpages.com/hub/How-to-delete-internet-cookies-on-your-Droid-or-any-Android-device
http://www.windowsphone.com/da-dk/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://korningkro.dk/p/information/kontakt


Vores fortrolighed. 

  
Sikkerhed: 

Du har altid mulighed for at få at vide, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig. Du skal blot 
sende en mail til os og oplyse dit navn og din adresse. Du vil indenfor 10 dage modtage en 
mail om hvilke informationer vi opbevarer om dig. Ønsker du vi sletter disse oplysninger 
skal det fremgå tydeligt af din mail. 
  

Videregivelse af informationer: 

Vi videregiver ikke informationer til tredjepart. De data du opgiver, når du handler hos os, 
betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder. 
  

Cookies 

vi bruger såkaldte cookies. 
Brugen af cookies sker for at sikre dig, at du kan handle komfortabelt hos os. Når du 
placerer varer i din indkøbsvogn, gemmes denne information i en cookie på din egen 
computer. 
Hvis din browser ikke kan håndtere cookies, eller du har slået dem fra, kan du desværre 
ikke handle via vores web-butik. Du kan se resten af vores website, men ikke benytte web-
butikken. 
Du er naturligvis meget velkommen til at foretage din bestilling via e-mail. 
Hvad er en cookie? 
En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk. En cookie er 
ikke et program, og kan ikke læse eller ødelægge data fra din computer. 
Kun det websted, der har placeret en cookie på din harddisk kan læse cookiens indhold 
igen. En cookie kan ikke bruges af virus eller lignende til at gøre skade på din computer. 
  
Du kan læse mere om cookies på www.cookiecentral.com. 

Logning og statistik: 

Log statistik bruges i denne butik. Et statistiksystem opsamler information, som kan give et 
statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, 
hvilken del af websitet de benytter mm. I vores butiks anvendes log statistik alene med det 
formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. Log statistik bruges til at skabe øget 
brugervenlighed. 
Som regel gemmes log informationer i op til 2 år. Dette gøres for at kunne danne et billed 
af denne butiks besøgs mønster og udvikling over tid. 

 

 

http://www.cookiecentral.com/

