COOKIEPOLITIK
Gældende fra d. 8. september 2022
Behandling af personoplysninger ved brug af cookies
Denne hjemmeside bruger cookies, som kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler
derfor, at du også læser vores privatlivspolitik, som beskriver vores behandling af personoplysninger og
dine rettigheder.
Hvad er en cookie?
En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller smartphone. En cookie er ikke et
program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus. En cookie kan heller ikke indsamle
oplysninger som er på din enhed, såsom dit navn, hvem du er, bopælsoplysninger eller brugere på
enheden.
Hjemmesidens brug af cookies
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik
over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og
interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt
siden, om du har logget ind og hvilket sprog, som du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også
cookies til at målrette vores annoncering over for dig. Helt overordnet anvendes cookies således som del af
vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.
På hjemmesiden placeres der fra .legal A/S og fra tredjeparter – tredjepartscookies. Der placeres to typer
cookies:
-

Sessionscookies, der gemmes på din enhed indtil du lukker din browser ned.

-

Persistent/vedvarende cookies der gemmes på din enhed i et længere tidsrum. Når du vender
tilbage til hjemmesiden, fornyes cookien automatisk.

For at se de specifikke cookies, som .legal bruger til hjemmesiden, skal du klikke på cookie-ikonet nede i
venstre hjørne og dernæst klikke på ”Vis detaljer”. Under hvert af nedenstående afsnit vil du kunne se de
specifikke cookies ved at folde pilen ud.

Side 1 af 3

Hvor længe opbevares cookies?
Det er varierende, hvor længe cookies opbevares på dit udstyr. Tiden regnes fra den seneste gang, du var
inde på hjemmesiden. Efter udløb vil cookies automatisk blive slettet. Du kan se en fuldendt liste nedenfor.
Sådan afviser eller sletter du cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer, tablet eller telefon ved at ændre indstillingerne i din browser.
Hvor du finder indstillingerne, afhænger af hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom
på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at
hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.
Sletning af cookies
Du kan afvise brugen af cookies når som helst ved at ændre dine browser indstillinger. Vejledning til
sletning af cookies findes på nedenstående links:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies
Apple
Android
Windows 7

Husk: Bruger du flere internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.
Har du spørgsmål?
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af
persondata, er du velkommen til at kontakte os. Selve cookiedeklarationen bliver opdateret hver måned af
Cookie Information og hvis du har nogen spørgsmål til den, så kan du skrive en mail
til info@cookieinformation.com.
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Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:
.legal A/S
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
CVR: 40888888
Telefon: +45 3211 6660
hello@dotlegal.dk
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