
Om cookies  
 

 

Når du besøger daaserydderen.dk, samler vi information om din computer og din færden på 

websitet. Her kan du læse mere om cookies, og hvordan vi bruger informationerne. 

En cookie er en lille tekstfil, som et website kan lægge på din computer, hvis indstillingerne i din 

browser (fx Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari) tillader det. En cookie er i sig selv 

ufarlig og bruges eksempelvis til: 

 At holde styr på dit besøg på websitet – en såkaldt session.  

Det kan fx være, hvad du lægger i en indkøbskurv. 

 

 At lave statistik 

Der lægges en cookie med et nummer for at registrere, hvilke sider en bruger kigger på, om 

brugeren har besøgt websitet før og lignende. 

 

 At gemme indstillinger 

Kan fx vise om en information tidligere er vist til brugeren. 

 

Cookie-typer 

Man skelner typisk mellem forskellige typer cookies. 1. part-cookies sættes af det site, du besøger, 

i dette tilfælde daaserydderen.dk. 3. part-cookies sættes af en tredje part fx et webanalyse-

program. 

 

Lagring af cookies 

Tidsperioden hvor cookie lagres på din computer varierer. Det afhængig af, hvad cookien bruges 

til. Nogle slettes, når du lukker din browser, andre lagres i flere år. Typisk ’lever’ en cookie i op til to 

år efter du besøgte sitet sidste gang. 

 

Formål med cookies  

På daaserydderen.dk bruger vi cookies til at optimere brugerens oplevelse af sitet og til at 

håndtere brugernes log-in, så du ikke skal logge ind på hver ny side. Vi bruger ingen 3. part-

cookies. 

 

Sletning af cookies 

Cookies, du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Arbejder du på en pc med en 



nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: Ctrl + Shift + Delete. 

Virker genvejstasterne ikke eller arbejder du på en Mac, skal du finde ud af, hvilken browser du 

bruger, og herefter klikke på det relevante link: 

 Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Opera 

 Safari 

 Flash cookies (gælder alle browsere) 

 iPhone, iPad og andet fra Apple 

 Telefoner med styresystemet Android 

 Telefoner med Windows 7 

 

Læs også vores persondata- og cookiepolitik 

 

http://windows.microsoft.com/da-DK/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies
http://support.mozilla.org/da/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored?redirectlocale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647
http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=da_DK
http://timeread.hubpages.com/hub/How-to-delete-internet-cookies-on-your-Droid-or-any-Android-device
http://www.windowsphone.com/da-dk/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

