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COOKIEPOLITIK FOR HJEMMESIDEN
Om cookies
Vores hjemmeside www.rendboe.nu anvender cookies for at hjemmesiden kan fungere optimalt.
Cookies er en lille tekstfil, der lageres på din computer og som anonymt overfører informationer
om dig og din onlineadfærd via din browser. Cookies kan også bruges til at gennemføre statistisk
analyse af hjemmesiden så vi kan udvikle og optimere indholdet, så den er tilpasset de
besøgendes interessere og behov.
På vores hjemmeside anvender vi både midlertidige session cookies, som bliver slettet så snart du
lukker din internetbrowser samt permanente cookies, som lagres på din computers harddisk.
Alle indsamlede oplysninger er som udgangspunkt desuden anonyme. Enkelte cookies giver dog
mulighed for at identificere en IP-adresse.
Blokering af cookies
Nogle browsere har standardindstillinger, som accepterer lagring af cookies. Du kan til enhver tid
ændre indstillingerne, hvis du ikke ønsker at lagre cookies på din computer. Vær opmærksom på,
at ændring i indstillingerne kan påvirke din brugeroplevelse når du besøger vores hjemmeside. Du
finder manual til ændring i browserindstillinger herunder.
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Internet Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla
Safari

Cookies på rendboe.nu
Hvem
behandler
informationen

Cookie

Hvad lagres

newscookie

Det er vigtigt for os at vide, at du har afvist vores
nyhedsbrev-pop’up, så vi ikke viser dig den igen og
igen

Rendboe ApS

cookie-agreed

Det er vigtigt for os at vide, at du har accepteret vores
brug af cookies, så du ikke bliver bedt om at godkende
gentagne gange

Rendboe ApS
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Hvem
behandler
informationen

Cookie

Hvad lagres

__cfduid

For at du kan benytte dig af vores share-buttons til de
sociale medier, anvender vi et plugin skabt af en
virksomhed,
der benytter sig af servicen
’CloudFlare’. CloudFlare bruges til at levere scriptet
til delingsknapperne hurtigere. Cookien bruges til at
overskrive eventuelle begrænsninger på den
besøgendes IP-adresse

AddToAny

_hjIncludedInSample

Denne sessionscookie fra Hotjar følger dig rundt på
vores hjemmeside, så vi kan se hvilke sider du
besøger (anonymiseret). Således kan vi optimere
vores hjemmeside så den matcher vores brugeres
behov

Hotjar Ltd

_gat_UA-89673191-1
_ga
_gid
_gat_UA-111452581-1

Også Google Analytics hjælper os med at følge med
i, hvad vores besøgende foretager sig på vores side og
hvor i landet vores besøgende kommer fra
(anonymiseret).

Google Inc.

test_cookie

Denne cookie tester om du tillader cookies således at
Google kan vise dig relevante annoncer fra os på
andre sider

DoubleClick (Google
Inc.)

fr

Denne cookie bruges af Facebook for at levere
relevante annoncer fra os på Facebook

Facebook, Inc.

BizoID
lang
lidc
UserMatchHistory
bcookie
bscookie

Denne cookie bruges af LinkedIn for at levere
relevante annoncer fra os på LinkedIn
LinkedIn

Analyseværktøjer
Vi anvender analyseværktøjer som hjælp til at analysere hvad vores besøgende foretager sig på
vores hjemmesid. På den måde kan vi optimere indholdet og funktionerne på vores hjemmeside.
Analyseværktøjet anonymiserer brugernes informationer ved at fjerne dele af IP-adressen.
Google Analytics (leveret af Google Inc.), for at gøre det muligt for os 1) at udføre statistiske
analyser af f.eks. antal besøgende, information om lokalitet og lignende for at lære om vores
besøgende og 2) at forbedre brugervenligheden, f.eks. på grundlag af trafikmålinger på
hjemmesiden.
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Hotjar (leveret af Hotjar Ltd.), for at få et samlet billede af, hvordan tilfældigt udvalgte
besøgende bruger vores hjemmeside. Dette vises i heatmaps og optagelser af skærmen.
Eksterne links på vores hjemmeside
I de tilfælde, hvor vores hjemmeside henviser til tredjeparters hjemmesider, er der alene tale om
forslag til at besøge andre hjemmesider. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse
hjemmesider, og tager ikke ansvar for dem eller for det tab eller den skade, der måtte opstå som
følge af brugen af dem.
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