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Cookiepolitik 

Hvad er cookies? 

 En cookie er en passiv datafil, som en hjemmeside gemmer på eksempelvis din computer 1.1.
eller andet IT-udstyr, der gør det muligt at genkende dit IT-udstyr til næste gang, du 
besøger vores side. Cookie-filen registrerer samtidig i anonymiseret form, hvordan du 
bruger hjemmesiden. 

 Nogle cookies gemmes kun på dit IT-udstyr, så længe du har browseren åben (session 1.2.
cookies), mens andre cookies gemmes på dit IT-udstyr i et længere tidsrum efter, at du 
har lukket browseren (persistent cookies). Når du vender tilbage til en hjemmeside, vil 
cookien typisk blive fornyet automatisk. 

Formål med cookies 

 På https://www.mariuspedersen.dk  anvender vi cookies i forbindelse med den 1.1.
almindelige drift af hjemmesiden, til udarbejdelse af statistik med henblik på forbedring af 
hjemmesidens udseende og brugeroplevelse samt til markedsføring. 

Håndtering af cookies 

 Når du besøger vores hjemmeside første gang, vil du blive mødt med en besked om 1.2.
vores brug af cookies. Du kan frit vælge, om du vil give samtykke til vores brug af cookies 
ved at afvise eller acceptere i dialogboksen. Du har endvidere mulighed for alene at 
acceptere udvalgte cookies. Hvis du vælger helt at afvise vores brug af cookies, vil vi 
alene placere såkaldte ”nødvendige cookies”, der gør, at hjemmesiden fungerer korrekt.  

 Du har mulighed for helt at afvise eller efterfølgende slette cookies. Vi har desværre ikke 1.3.
mulighed for at slette de cookies, vi anvender. Måden hvorpå du afviser eller sletter 
cookies, afhænger af din browser. Vejledning til ændring af browserindstillinger kan findes 
i nedenstående links afhængig af din browser: 

• Internet Explorer 
• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Opera 
• Safari 
• Flash cookies 

 
 
 
 

https://www.mariuspedersen.dk/
https://support.microsoft.com/da-dk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da
https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-fra-websteder?redirectlocale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=da_DK
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
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 Vi anvender tredjepartscookies fra Google Analytics til at lave statistik på vores 1.4.
hjemmeside. Det betyder, at vi registrerer trafikken på hjemmesiden. Formålet er, at vi 
løbende kan forbedre indholdet på hjemmesiden og dermed forbedre brugeroplevelsen for 
de besøgende. De registrerede data behandles anonymiseret. 

Spørgsmål 

 Har du spørgsmål til vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os på mail 1.5.
info@mariuspedersen.dk eller ringe på telefon 63 909 909. Hvis du vil vide mere om, 
hvordan vi behandler dine personoplysninger henviser vi til vores privatlivs- 
politik, som du finder her https://www.mariuspedersen.dk/om-os/cookiepolitik-og-
privatlivspolitik/cookiepolitik-og-privatlivspolitik. 

 

mailto:info@mariuspedersen.dk
https://www.mariuspedersen.dk/om-os/cookiepolitik-og-privatlivspolitik/cookiepolitik-og-privatlivspolitik
https://www.mariuspedersen.dk/om-os/cookiepolitik-og-privatlivspolitik/cookiepolitik-og-privatlivspolitik

	Cookiepolitik

