Cookies på servicebooker.dk:
På servicebooker.dk anvender vi cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores
website. Ved at bruge siden, accepterer du brugen af cookies.

Hvad er en cookie?
Cookies anvendes i dag af stort set alle websites. I mange tilfælde kan cookies være nødvendige for at
levere en service på websitet. En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for
at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes
anvendelse af websitet. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer,
sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Vi bruger følgende typer cookies:
•

Google Analytics:

Google Analytics indsamler data om trafikken på servicebooker.dk, som f.eks. hvilke sider og elementer,
brugerne anvender mest på websitet. Vi bruger statistikken fra Google Analytics til at forbedre
brugervenligheden på servicebooker.dk.
•

Web beacons:

Vi anvender Web beacons (også kendt som: “pixel tags”) til at følge online-adfærden hos den bruger, der
besøger webstedet, med det formål at optimere vores marketing kommunikation. Web beacons anvendes
af tredjeparts teknologier, på dette websted af Adform. Web beacons videregiver ikke ”ekstra”
information, det er blot en måde at samle statistik og håndtere cookies. Hvis du ikke ønsker dette, kan webbeacons fjernes sammen med cookies.
•

Facebook:

Vi anvender Facebook (også kendt som: “pixel tags”) til at følge online-adfærden hos den bruger, der
besøger webstedet, med det formål at optimere vores marketing kommunikation. Facebook videregiver
ikke ”ekstra” information, det er blot en måde at samle statistik og håndtere cookies. Hvis du ikke ønsker
dette, kan Facebook fjernes sammen med cookies.

Hvordan fjerner jeg cookies?
Du kan altid fjerne cookies igen ved at fjerne uønskede cookies under din browsers internetindstillinger.
•
•
•
•

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/da-DK/internet-explorer/help/
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/?hl=da/
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/da/home/
Apple Safari: http://www.apple.com/support/safari/

Cookies på servicebooker.dk:
Links til andre Interdan sider og tredjeparts websteder
Dette websted indeholder links til til tredjeparters websteder, såsom vores leverandører,
serviceværksteder samt andre selskaber i koncernen, og websteder med sociale medier. Når du klikker på
et sådant link til andre tredjeparters websteder, skal du være opmærksom på, at disse websteder har deres
egen politik til beskyttelse af personoplysninger. Læs deres politik til beskyttelse af personoplysninger, når
du bruger disse websteder.

Hvorfor informerer vi om cookies?
Alle danske websites er forpligtet til at informere om, hvilke cookies, der afsættes på brugerens udstyr.
Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke
ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”.
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