
Information om cookies 

1. Hvad er en cookie? 

gojselhus.dk anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores site.  

En cookie er en lille datafil, der gemmes i din browser og kan læses af enten systemerne bag 
gojselhus.dk eller en af vores partnere. Den gør det muligt at genkende din enhed og samle information 
om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. En anvendt cookie identificerer ikke den 
enkelte bruger, men derimod kun brugerens enhed.  

2. Hvorfor bruger vi cookies? 

Anvendelsen af cookies er et vigtigt værktøj for SCØ. Vi bruger cookies til at analysere hvordan sitet 
bruges, således vi bliver i stand til at yde den mest relevante brugeroplevelse, når du klikker rundt på 
vores site.  

Ved brug af sitet sættes der cookies til webstatistik, marketing og optimering af brugeroplevelsen.  

 Statistisk analyse. Vi måler trafikken på www.gojselhus.dk, herunder antallet af besøg på vores 
site, hvilke domæner du kommer fra, hvilke tryk du foretager på sitet og overordnet geografisk 
område.  

 Målrettet markedsføring. Vi viser evt. specifik markedsføring, som vi mener du vil finde 
interessant, på baggrund af de tryk du har foretaget på sitet.  

 Optimering af brugeroplevelsen. Vi forbedrer funktionaliteten og optimerer din oplevelse på sitet 
ved brug af funktionelle cookies.  

2.1 Tredjepartscookies  

gojselhus.dk gør brug af tredjepartscookies. En tredjepartscookie er en cookie, der placeres af andre 
end SCØ selv, det kan eksempelvis være leverandører til nogle af vores funktioner på hjemmesiden eller 
analyseprogrammer som Google Analytics.  

2.2 Hvilken type af cookies har vi? 

Vi anvender cookies med de her to typer af egenskaber. 

 Persistent cookies, som bliver lagret på din enhed med et på forhånd fastsat udløbstidspunkt. 
 Sessionscookies, som slettes øjeblikkeligt, når du forlader hjemmesiden 

3. Sådan fjerner du cookies 

Hvis du ønsker at fjerne cookies, så kan du gøre det via indstillingerne i din webbrowser. Vær 
opmærksom på, at det kan påvirke funktionaliteten af et website, hvis du fravælger cookies.  

Nedenfor finder du et link til, hvordan du kan slå cookies fra i din webbrowser.  

Sådan fjerner du eksisterende cookies: 

 Internet Explorer 
 Mozilla Firefox 
 Google Chrome 
 Safari  
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http://windows.microsoft.com/da-dk/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=da
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=da
https://support.apple.com/da-dk/HT201265
http://www.gojselhus.dk/

