Cookie- og privatlivspolitik.
Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre
vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles
oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi
uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med
det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke
indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde
hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få
adgang til.
Vi bruger følgende typer cookies: Session cookies, persistent cookies og Google Analytics Cookies. Alle
cookies leveres via hjemmesiden og vi bruger dem sammen med følgende software: Umbraco CMS og
Google Analytics.

Personoplysninger
Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du
benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm.
tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser,
registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din
computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på
(interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne
behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i
forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt
bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i
øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst
sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de
_______________________________________________________________________________________
1

services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne
til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de
ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for
opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og
alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke
tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af
annoncering.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler
udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi
anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre
indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet
oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet
eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: Jvi@sosuesbjerg.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af
dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Samtykke
Ved samtykke gælder følgende:
Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.sosuesbjerg.dk
Din aktuelle tilstand: Tillad alle cookies.
Dit samtykke-ID: RUr7A/iwfgaphBCRCIN+XGMNqXBw2EIkzMpqcwUoG4kXxLIfrcbrCg==Dato for
samtykke: mandag den 4. januar 2021 08.08.53 CET
Ændring af dit samtykke | Træk dit samtykke tilbage
Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 19.01.2021 af Cookiebot:
Nødvendig (6)
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende
funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke
fungere ordentligt uden disse cookies.
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Navn

Udbyder

Formål

__cfruid

sosuesbjerg.zendesk.com Denne cookie er en del af Cloudflare tjenesten - Indbefatter load-balancing,
levering af hjemmesideindhold og DNS-forbindelser for hjemmesideejere.

__zlcstore

sosuesbjerg.dk

Denne cookie er nødvendig for hjemmesidens chat-box funktion.

AWSALBCORS zopim.com

Indeholder information om hvilken server-cluster brugeren benytter. Dette
anvendes i sammenhæng med load-balancing for at optimere brugeroplevels
på hjemmesiden.

CookieConsent sosuesbjerg.dk

Gemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne.

PHPSESSID

player2dev.zibra.dk

Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler.

ZD-suid

sosuesbjerg.dk

Unikt id, der identificerer brugerens session.

Præferencer (4)
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde
hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Navn

Udbyder

Formål

jwplayerLocalId player2dev.zibra.dk Bestemmer den optimale video kvalitet ud fra den besøgendes platform
og netværkshastighed.
lang [x2]

ads.linkedin.com
linkedin.com

Gemmer det sprog brugeren har valgt på en hjemmeside

ZD-store

sosuesbjerg.dk

Registrerer, om selvbetjeningsassistenten Zendesk Answer Bot er blevet vist for
hjemmeside-brugeren.

Statistik (6)
Statistiske cookies giver hjemmesideejere indsigt i brugernes interaktion med hjemmesiden, ved at
indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
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Navn

Udbyder

Formål

_ga

sosuesbjerg.dk

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den
besøgende bruger hjemmesiden.

_gat

sosuesbjerg.dk

Anvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af
forespørgsler til serveren

_gid

sosuesbjerg.dk

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den
besøgende bruger hjemmesiden.

collect googleanalytics.com

Benyttes til at indsamle data om brugerens platform (PC, tablet el. mobil) og præferencer –
Disse data benyttes af Google Analytics til at optimere hjemmesidens indhold og
annoncerelevans.

p.gif

typekit.net

Denne cookie benyttes internt på hjemmesiden for at analysere og holde styr på
hjemmesidens fonts. Indsamler ikke persondata.

ZDbuid

sosuesbjerg.dk

Unikt id, der identificerer brugeren ved gentagne besøg.

Marketing (18)
Marketing cookies bruges til at spore brugere på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er
relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjepartsannoncører.
Navn

Udbyder

Formål

__zlcmid

sosuesbjerg.dk

Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler.

_uetsid

yumpu.com

Indsamler data om den besøgendes præferencer på flere
hjemmesider - benyttes til at optimere hjemmesidens
annonce-relevans i forhold til den specifikke besøgende.
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Navn

Udbyder

Formål

_uetsid_exp

yumpu.com

Indeholder udløbsdatoen for cookie med samme navn.

_uetvid

yumpu.com

Indsamler data om den besøgendes præferencer på flere
hjemmesider - benyttes til at optimere hjemmesidens
annonce-relevans i forhold til den specifikke besøgende.

_uetvid_exp

yumpu.com

Indeholder udløbsdatoen for cookie med samme navn.

atrk.gif

certify.alexametrics.com

Denne cookie indsamler informationer om den besøgendes adfærd
og præferencer; disse informationer bliver sendt til Alexa Analytics.
Alexa Analytics er en del af Amazon.

AVPUID

imagazine.advertserve.com Identificerer den besøgende på tværs af besøg og platforme –
benyttes til at optimere hjemmesidens annoncerelevans i forhold til den specifikke besøgende.
Cookien tillader også hjemmesiden at måle effektiviteten af deres
marketingsindsats.

bcookie

linkedin.com

Anvendes af den sociale netværkstjeneste LinkedIn til at
spore brugen af indlejrede services.

bscookie

linkedin.com

Anvendes af den sociale netværkstjeneste LinkedIn til at spore
brugen af indlejrede services.

fr

facebook.com

Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester,
herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører.

lidc

linkedin.com

Anvendes af den sociale netværkstjeneste LinkedIn til at spore
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Navn

Udbyder

Formål
brugen af indlejrede services.

lissc

linkedin.com

Anvendes af den sociale netværkstjeneste LinkedIn til at spore
brugen af indlejrede services.

MUID

bing.com

Anvendes bredt af Microsoft som et unikt ID til en bruger.
Cookien muliggør tracking af brugeren ved at synkronisere
ID'et på tværs af mange Microsoft-domæner.

pagead/1p-userlist/#

google.com

Indsamler data om brugerens interesse i specifikke produkter eller
begivenheder på tværs af hjemmesider. Indsamler også data om
brugerens navigation imellem hjemmesider. Benyttes til at optimere
samt måle på annoncernes effektivitet.
Benyttes yderligere til at facilitere betaling af henvisnings-gebyrer
imellem hjemmesider.

test_cookie

doubleclick.net

Anvendes til at tjekke om brugerens browser understøtter cookies.

tr

facebook.com

Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester,
herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører.

UserMatchHistory

linkedin.com

Indsamler data om den besøgendes præferencer på flere
hjemmesider - benyttes til at optimere hjemmesidens
annonce-relevans i forhold til den specifikke besøgende.

zte#

sosuesbjerg.dk

Gemmer et Zopim Live Chat ID der genkender en enhed fra besøg til
besøg og i løbet af en chat session.
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Uklassificeret (2)
Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de
enkelte cookies.
Navn

Udbyder

Formål

Udløb

Type

AVP_UUID

yumpu.com Afventer Persistent HTML Local
Storage

intercom.intercom-state9e7fb24c6e48df26c894b9d2959ebf88dfbc83cd

yumpu.com Afventer Persistent HTML Local
Storage
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