COOKIES POLITIK
Introduktion
Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre
indholdet og til at øge værdien af de annoncer, der evt. vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der
indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet.
Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har
adgang til dem.
Hvad er en cookie?
Websitet anvender cookies, som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det
formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke
indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her.
Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde
hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan
få adgang til.
Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:
Nødvendige cookies
De nødvendige cookies er vigtige for, at websitet kan levere de ydelser du efterspørger. Disse cookies
sættes af websitet og bruges f.eks. til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden og huske om du
er logget ind. Denne type af cookies slettes automatisk, når du lukker din browser.
Præference cookies
Præference cookies bruges til at huske dine præferencer på websitet, såsom sprog eller valg, der gør
navigationen nemmere. Disse cookies sættes af websitet og deres formål er at forbedre brugeroplevelsen
på websitet. Præference cookies gemmes på din computer og udløber på en given dato/tidsinterval.
Analyse cookies
Google Analytics cookies bruges til indsamling af besøgsstatistik. Disse cookies indsamler informationer
om din brug af websitet, herunder din IP-adresse. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics med dette
værktøj.
Markedsførings cookies
YouTube: Vi bruger videoer fra YouTube, som muligvis indsamler statistik over hvilke videoer YouTube
brugeren har set og forsøger at estimere brugernes båndbredde, for derfor at vide hvor store video filer du
kan afspille. På mobile enheder registrerer de et unikt ID for at muliggøre tracking baseret på geografisk
GPS-lokation. Dog først når man afspiller videoen.
MailChimp (nyhedsbrev): Vi bruger MailChimp som platform for udsending af nyhedsbreve. MailChimp er
et Amerikansk firma, og derfor opbevares de oplysninger, som du afgiver i forbindelse med nyhedsbrevet, i
USA: Dit navn og din e-mailadresse, du kan til en hver tid opsige dit nyhedsbrevabonnement ved at
afmelde via linket nederst i nyhedsbrevet. Herefter vil dine oplysninger blive slettet indenfor 14 dage.
Dit samtykke gælder for følgende domæner: biketoyz.dk, foxservice.nu

