BRUG AF COOKIES PÅ INFODETERGENT.COM
Pr. 14. december 2011 er en ny lovgivning omkring brug af og oplysning om cookies på websites trådt i kraft.
Hvad er en cookie?
En cookie er et stykke information som opbevares på din computer. De anvendes typisk til at sikre at den tekniske
funktion af et website men kan også anvendes til at opsamle statistiske informationer om brugeres færden.
Hvad er cookie-loven?
Cookie-loven skal beskytte brugere mod uretmæssig opsamling af deres brug af websteder. Alle danske netsteder er
forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i
overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i
slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk
kommunikation.
Vores brug af cookies på infodetergent.com
På infodetergent.com bruger vi cookies til at opsamle 100% anonym information om brugernes færden. Denne cookie
slettes fra din browser når du afslutter besøget hos os. Vi anvender den opsamlede viden vi til at forbedre vores website
så du som besøgende hurtigst og lettest muligt finder den information du har brug for hos os. Hvis du logger på eller
handler hos os, anvender vi tillige cookies til at sikre tekniske gennemførsel af de nævnte services.
Google analytics
Vi anvender desuden Google Analytics cookies til at måle din brug af infodetergent.com. Disse målinger bruges til at lave
statistik over brugen af websitet, samt til at finde uhensigtsmæssigheder på websitet, så vi kan forbedre din oplevelse af
infodetergent.com.
Cookien indeholder et tilfældigt genereret ID, der anvendes til at genkende din browser, når du læser en webside der
bruger Google Analytics. Cookien indeholder ingen personlige oplysninger og anvendes kun til webanalyse.
Hvordan vælger jeg cookies fra?
Du kan i alle almindelige browsere vælge at frakoble cookies. Bemærk at det kan betyde at websteder ikke længere
fungerer korrekt. Læs mere om dine muligheder hos din valgte browserleverandør.
Du kan også vælge manuelt at slette cookies på din computer, når du ønsker det.
Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/da-dk/windows-vista/delete-your-internet-cookies
Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser
http://support.mozilla.com/da/kb/deleting%20cookies
Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647
Vejledning i at slette cookies i Safari
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/da/11471.html
Vejledning i at slette cookies på Safari iOS
http://support.apple.com/kb/HT1677

