Cookie- & Privatlivspolitik
Website gældende for JSFormbyg.dk, herefter kaldet websitet, bruger cookies, som
gør os i stand til at hjælpe vores kunder.
Hvad er en cookie?
En cookie er en tekstfil, der er placeret og/eller læst af en Internet-brugers browser
(Firefox, Explorer, Chrome, etc.) på harddisken af denne brugers enhed (f.eks.
computer, tablet, Smartphone, etc.), til hvilken der er knyttet et domænenavn. Cookies
bruges til at lagre informationer, og nogle af dem er væsentlige for, at webstedet og de
softwareløsninger, som det indeholder, fungerer korrekt.
Der er to typer cookies:
● “Førsteparts-cookies”, som kun kan oprettes og læses af det besøgte
domænenavn
● “Tredjeparts-cookies”, som kan oprettes og læses af et andet domæne end
det, der blev besøgt
Cookies, som er væsentlige for at Webstedet fungerer korrekt
Disse cookies giver mulighed for at Webstedets vigtigste funktioner fungerer korrekt. De
giver os især mulighed for:
● At give dig mulighed for at autentificere dig
● At genkende dig, når du vender tilbage til webstedet, så du ikke skal begynde
forfra hver gang.

Hvis du nægter placeringen af disse cookies, kan det forringe din brugeroplevelse
betydeligt, mens du surfer på Websitet. Eller helt nægte dig, at komme hen til de
informationer som kræver cookies.
Brugertilpassede cookies
Vi anvender brugertilpassede løsninger for at forbedre kvaliteten af de oplysninger og
tjenester, som vi stiller til rådighed på Websitet for at leve bedst muligt op til dine
forventninger. Denne brugertilpasning benyttes af softwareløsninger, som systematisk
placerer cookies, der er væsentlige for at de fungerer korrekt, i forhold til det indhold vi
gerne vi vise dig som bruger.
Analytiske cookies
Vi bruger analytiske programmer f.esk Google Analytic for at måle oprindelse, besøg og
adfærd af alle besøgende på Websitet for at forbedre din brugeroplevelse. De
analytiske softwareløsninger placerer systematisk cookies, som er vigtige for, at vi kan
give vores brugere de mest søgte og korrekte informationer, i forhold til de behov som
ønskes.
Sociale netværkscookies
Vi tilbyder funktioner for at dele Webstedets indhold på sociale netværk, således at du
kan dele indhold på dit foretrukne sociale netværk f.eks Facebook eller
softwareløsninger som bruges til at dele på sociale netværk. Hvis vi ikke hjælper og
understøtter disse regler fra disse dataleverandører, vil du ikke kunne dele dine
budskaber viralt gennem disse.

Hvordan virker cookies?

Denne hjemmeside bruger cookies. Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af
websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Vi bruger cookies til at tilpasse
vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere
vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere
inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan
kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har
indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke og
læse om vores Cookie- og privatlivspolitik her på siden.
Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige
for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle
andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.
Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies kan sættes af
tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.
Dit samtykke gælder for følgende domæner: JSFormbyg.dk
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Hvordan sletter man cookies?
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en
PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne:
CTRL + SHIFT + Delete
Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud
af, hvilken browser du bruger, og herefter klikke på det relevante link:
Husk: Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
● Internet Explorer

● https://support.microsoft.com/da-dk/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
● Mozilla Firefox
● https://support.mozilla.org/da/kb/aktiver-eller-deaktiver-cookies
● Google Chrome
● https://support.google.com/chrome/answer/95647
● Opera
● http://help.opera.com/Linux/10.50/da/cookies.html
● Safari
● https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=da_DK
● iPhone, iPad og andet fra Apple
● https://support.apple.com/da-dk/HT201265
● Telefoner med styresystemet Android
● https://hubpages.com/technology/How-to-delete-internet-cookies-on-yourDroid-or-any-Android-device
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