Cookie-politik
1.

Generelt om cookies

1.1

Vi anvender cookies på hjemmesiden i overensstemmelse med denne cookiepolitik. Vi informerer
om hvilke cookies der sættes på dit it-udstyr, fordi det følger af cookiebekendtgørelsen, at danske
hjemmesider er forpligtet hertil.

1.2

En cookie er en tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysning, eller tilgå allerede lagrede data
på din computer, tablet, smartphone, terminaludstyr og lignende med henblik på, at indsamle data
om dig samt til at genkende udstyret. Den indsamlede data fra cookies anvendes blandt andet til at
analysere din adfærd på hjemmesiden, og for at give dig den optimale oplevelse. En cookie er en
passiv fil, hvorfor den ikke kan sprede computervirus eller andet skadeligt programmel. Der findes
både førsteparts- og tredjepartscookies. Vi benytter begge.

2.

Førsteparts cookies

2.1

Vi sætter som førstepartscookie følgende:

2.1.1

Sessioncookies: Dette er midlertidige cookies, som slettes når du lukker din internetbrowser. Formålet med sessionscookies er at huske dine præferencer samt registrere, hvornår
du forlader hjemmesiden.

2.1.2

Persistente cookies. Persistente cookies forbliver i din internetbrowsers undermapper indtil du sletter dem manuelt, eller din internetbrowser sletter dem baseret på varigheden i
cookiefilen. Varigheden er typisk på mellem 30 sekunder og 2 år, og for Vi typisk i optil 30
dage. Formålet med persistente cookies er at kunne adskille de besøgende fra hinanden og
fastlægge om den besøgende er en unik besøgende i det system, som anvendes til webstatistik. Derudover er formålet at indsamle statistik om, hvornår den besøgende har besøgt
hjemmesiden samt oplysninger om hvorfra den besøgende kommer fra og går videre til.

2.2

Google Analytics har adgang til sessionscookies og persistente cookies, som vi sætter.

Advokatfirma

3.

Tredjeparts cookies

3.1

Vi sætter som tredjepartscookie følgende:
3.1.1

Google Analytics cookies: Google analytics hjælper webstedsejere med at måle, hvordan
den besøgende interagerer med indhold på hjemmesiden. Du kan læse mere om hvilke
cookies Google analytics sætter samt udløbstiden herpå her.

3.1.2

Facebook-pixels: Facebook-pixlen er et analyseværktøj, som Pernille Kvist anvender til at
måle effektiviteten af vores annoncering på Facebook ved at analysere de handlinger, som
du foretager dig på vores hjemmeside. Med Facebook-Pixel indsamler Pernille Kvist således
data om din færden på vores hjemmeside med henblik på direkte markedsføring på Facebook. Du kan læse mere om Facebook pixels her.

4.

Formål og persondata

4.1

Vi indsamler personoplysninger i cookies, herunder din IP-adresse og internetadfærd. Vi henviser
til persondatapolitikken omkring indsamling og behandling af personoplysninger, som du kan finde
her.

4.2

Såfremt der linkes videre fra vores hjemmeside til en tredjeparts hjemmeside, kan tredjepartens
hjemmeside tillige indsamle cookies. Vi opfordrer dig til at orientere dig om tredjepartens cookiepolitik.

5.

Hvordan sletter du cookies?

5.1

Du kan slette cookies, såfremt du ikke længere vil lagre dem på din computer, tablet eller anden
tilsvarende enhed. Dette kan du gøre ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[DELETE]. Såfremt dette ikke virker, kan du klikke på nedenstående alt afhængig af hvilken browser du anvender:
▪

Google Chrome

▪

Opera

▪

Safari

▪

Internet Explorer

▪

Mozilla Firefox

▪

Flash cookies

2.

6.

▪

Apple devices

▪

Windows phone

▪

Android devices

Ejeroplysninger
Pernille Kvist
post@pernillekvist.dk
Tlf.: 29 88 31 69

6.1

Har du spørgsmål vedrørende vores brug af cookies, bedes du rette henvendelse på ovenstående
kontaktinformationer.

3.

