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Administration af cookies
Hvad er cookies, hvordan bruges og styres de?
Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies
sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har
besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre
præferencer.
Cookies er vigtige for os for de hjælper til at gøre vores online-tjenester lettere at bruge, til at følge med i hvordan
vores website bruges og til at hjælpe os med at levere den bedste service til dig.
For at gøre det lettere for dig at overskue den måde hjemmesiden bruger cookies på, har vi grupperet vores cookies
i nogle let-forståelige kategorier. Man kan se hver kategori og hver cookie i Cookie-panelet.
Oplysningerne i Cookie-panelet er givet på en åben og gennemsigtig måde, så du tydeligt kan se, hvordan cookies
bruges til at gøre dit besøg på websitet bedre og så du kan træffe et informeret valg om at tillade deres anvendelse.
Hvis du alligevel ønsker at styre eller fjerne cookies, så kan du gøre det via indstillingerne i din web browser.
Vær opmærksom på at det kan påvirke funktionaliteten af et website, hvis du fravælger cookies. Mange af de
interaktive funktioner, som websitet tilbyder, er afhængige af cookies og blokering eller sletning af cookies kan
forhindre de funktioner i at virke eller reducere deres anvendelighed.
Forskellige webbrowsere kan bruge forskellige metoder til håndtering Cookies. Følg vejledningen fra webbrowseren
producenterne nedenfor for at konfigurere dine browser-indstillinger *.
Microsoft Internet Explorer (IE)
Google Chrome
Safari
Firefox

* Bemærk: Instruktionerne ovenfor er links direkte til webbrowserproducenten – Ingen former for ansvar kan gøres gældende over for os, hvis
de er urigtige.
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