Dansk Infrarød Inspektions Cookie politik
1. Ved besøg på infrared.dk
På vores hjemmeside informeres du om, at der bruges Cookies på hjemmesiden. På den her side
finder du information om brug af Cookies.

2. Hvad er en Cookie ?
En Cookie er en lille datafil, som vi gemmer på din enhed ( Computer, smartphone, tablet mv. ) for
at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på vores hjemmeside og for at kunne
genkende enheden, du benytter.
En Cookie kan ikke anvendes til at se hvem du er, hvor du bor eller om enheden anvendes af en
eller flere personer.
En Cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Hvad bruger Dansk Infrarød Inspektion Cookies til ?
På Dansk Infrarød Inspektion´s hjemmeside anvender vi primært Cookies til webanalyse for at
forbedre brugernes oplevelser, når de besøger vores hjemmeside. Eksempelvis gør Cookies det
muligt at se, hvordan brugeren bevæger sig rundt på hjemmesiden, og indholdet kan derved
tilpasses ud fra denne adfærd, så det eksempelvis bliver lettere at finde rundt på hjemmesiden
fremover.
Cookies anvendes også til at kunne registrere kontakt. Derudover benyttes Cookies også til at
målrette annoncer, så brugeren får de oplysninger og informationer der er relevante .

4. Typer af Cookies
Nødvendige Cookies hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende
funktioner såsom sidenavigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Disse Cookies er
afgørende for din mulighed for at bevæge dig rundt på vores hjemmeside og bruge funktionerne
efter hensigten. Disse Cookies anvendes kun af os, og slettes automatisk efter din browser lukkes.
Præference Cookies husker dine valg på hjemmesiden og er her med til at sikre en optimal
brugeroplevelse. Der indsamles ingen personlige identificerbare informationer med denne type
Cookie, og de anvendes kun for at forbedre hjemmesiden
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Statistik- og optimerings cookies hjælper os med at forstå, hvordan de besøgende interagere med
hjemmesiden ved at indsamle og rapportere oplysninger med det formål at kunne optimere
brugeroplevelsen. Denne information giver bedre forståelse af de besøgendes
navigationsmønstre, og bruges til at forbedre funktionalitet og design.
Marketing Cookies anvendes til at følge søge- og læsevaner, for at lave en bedre målretning og
individualisering af marketing og annoncering.

5. Afvisning og sletning af Cookies
Afvisning af Cookies:
Du kan til enhver tid afvise Cookies på din enhed ved at ændre indstillingerne i din Browser. Hvor
du finder indstillingerne, afhænger af hvilken Browser du anvender. Du skal være opmærksom på,
at hvis du blokere for cookies, er der mange funktioner og services, som du ikke kan bruge, da
disse forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager dig.
Sletning af Cookies:
Cookies, som du tidligere har accepteret, kan nemt slettes. Afhængig af din Browser, findes der
typisk en funktion under browserens indstillinger, hvor cookies kan slettes. Vær opmærksom på,
at hvis du bruger flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
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