Cookiepolitik for besøgende på menzer-kristensen.dk
Nedenfor kan du læse Menzer & Kristensens politik for anvendelsen af cookies ved besøg på
www.menzer-kristensen.dk
Vi indsamler digitale oplysninger om dit besøg på menzer-kristensen.dk på forskellig vis og det er
ikke muligt at spore dig som person på baggrund af disse oplysninger, men alene til den computer,
hvorfra du har opnået adgang til vores hjemmeside. Indsamlingen af oplysningerne sker ved hjælp
af cookies.
Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller
hvad du ellers surfer på nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at
genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og
funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er
cookies den eneste måde, at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og
kan ikke indsamle oplysninger fra din computer, sprede computervirus eller andre skadelige
programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set
alle websites.
Typer af cookies
Der kan anvendes to typer af cookies: Sessionscookies og permanente cookies. Sessioncookies
slettes automatisk fra browseren, når du lukker den. Permanente cookies gemmes på din harddisk i
en forudbestemt tidsperiode, hvorefter de udløber. Disse permanente cookies kan dog blive fornyet,
hver gang du besøger hjemmesiden.
Der skelnes mellem præstationscookies og funktionscookies:
Præstationscookies indsamler information om din brug af hjemmesiden, såsom websider du har
besøgt og fejlmeddelelser. Præstationscookies indsamler ikke personoplysninger.
Præstationscookies bruges til at forbedre funktionaliteten af hjemmesiden.
Funktionscookies tillader hjemmesiden, at huske de handlinger du foretager dig, når du besøger en
den, og muliggør brugen af tjenester, som f.eks. at anvende vores kontaktformularer.
Der skelnes desuden mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies sættes af
den hjemmeside du besøger f.eks. www.menzer-kristensen.dk. Tredjepartscookies sættes af en
tredjepart, som har elementer indlejret på den hjemmeside, du besøger. Tredjepartscookies sættes
bl.a. af webanalyseprogrammer, som f.eks. Google Analytics.
Cookies på menzer-kristensen.dk
På menzer-kristensen.dk benytter vi cookies til at gøre din oplevelse på menzer-kristensen.dk bedre.
Vi benytter cookies til følgende formål:
• Forbedring af teknisk funktionalitet
• Trafikmåling på http://google.com/analytics
• Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, som vi
formoder, er mest relevante for dig.
Vi bruger desuden cookies til basering af målgrupper defineret ud fra besøgendes adfærd
og allerede eksisterende Facebook-data til bedre målretning af annoncer - også kaldet
kopimålgrupper. Målgrupperne benyttes til annoncering for lignende brugere af
miltonhuse.dk.
Hvordan undgår eller sletter du cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies fra www.menzer-kristensen.dk kan du altid blokere for alle
cookies, slette eksisterende cookies på din computer mv. eller modtage en advarsel før, der gemmes

en cookie. Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan du
gør det, afhænger af, hvilken browser du anvender. Følg linket nedenfor får at få vejledninger til din
browser. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
http://minecookies.org/cookiehandtering/
Accept og regler
Ved besøg på vores hjemmeside accepterer du samtidig vores politik om cookies. Denne
cookiepolitik gælder kun for www.menzer-kristense.dk. Ved klik på funktioner, der navigerer til
andre websites har Menzer & Kristensen ikke ansvar for eller kontrol over, hvilke cookies, der
anvendes. De generelle regler, der gælder for brug af cookies, findes nedenfor.
Bekendtgørelse om cookies
Vejledning om cookies
Dine rettigheder til indsigt, sletning og klage
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få
oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Du kan til enhver tid forlange, at de
lagrede personoplysninger berigtiges eller slettes. Du har mulighed for at klage over behandlingen
af oplysninger og data vedrørende dig.
Klagen indgives til Datatilsynet.
Kontakt
Du er velkommen til at kontakte os på info@menzer-kristensen.dk, hvis du har yderligere
spørgsmål til anvendelsen af cookies på www.menzer-kristensen.dk

