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Hvad er en cookie?
Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at
levere services på hjemmesiden.
En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone el. lign.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse
af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan således ikke indsamle
oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle
cookies placeres af andre parter (såkaldte tredjeparter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter.
Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.
Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.
Cookies på www.vucstor.dk
På www.vucstor.dk bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Oplysningerne
i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere.
Når du første gang besøger hjemmesiden, vil du få mulighed for at acceptere vores brug af cookies. Hvis du
accepterer vores brug af cookies ved at klikke på ’OK’, sættes cookien ”CookieInformerBooklet”. Det er en
vedvarende cookie, der husker din accept.
Google Analytics
Vi bruger Google Analytics til at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Google Analytics
anvender cookies. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug af hjemmesiden (f.eks. bevægelsesmønstre, IP-adresse samt dato og klokkeslæt for dit besøg), bruger vi til at optimere din informationssøgning
samt evaluere og forbedre hjemmesiden. Der foretages ikke identifikation af den enkelte bruger som person
i forbindelse med anvendelsen af cookies.
Google Analytics sætter to typer cookies:
Persistente cookies, der viser, om brugeren har besøg hjemmesiden før, hvor brugeren kommer fra, hvilken
søgemaskine der er brugt, søgeord, mv. Udløbstiden på de persistente cookies er mellem 1 og 2 år efter dit
sidste besøg på hjemmesiden.
Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på hjemmesiden. Sessionscookies
udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser.
Sådan slår du cookies fra i Google Analytics.

Umbraco
Vores hjemmesidesystem umbraco sætter en sessionscookie. Formålet med cookien er at kunne identificere
sessioner fra hinanden, f.eks. ved login samt at huske brugervalg i formularer m.v. Cookien sættes først, når
der er brug for den.
Facebook
Cookies fra Facebook bruges til at vise vores ”Synes godt om” knap og information om, hvilke af dine Facebook-venner, der synes godt om vores Facebook-side. Facebook giver endvidere adgang til et statistikværktøj
(Facebook Insights), der viser information omkring brugen af Facebook.
Hvordan fjernes/undgås cookies?
Du kan altid afvise cookies på din computer 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, kan
der være funktioner, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg du foretager.
Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan du gør det afhænger af,
hvilken browser du anvender. Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. Hvis det ikke virker, eller hvis du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket
ved den browser, som du anvender:
Sletning af cookies i Internet Explorer
Sletning af cookies i Mozilla Firefox
Sletning af cookies i Google Chrome
Sletning af cookies i Opera
Sletning af cookies på iPad, iPhone m.v.
Sletning af cookies på Android telefoner og tablets
Sletning af cookies på Windows 7 telefoner
Sletning af flash cookies (ikke browserspecifik)
Hvorfor informerer vi om cookies?
Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens IT- udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke
ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookie-bekendtgørelsen).
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146417
Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os på DPO@vucstor.dk.
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