INTRODUKTION
Vi respekterer dit privatliv og indsamler og behandler derfor kun data om dig i overensstemmelse med
gældende dansk lovgivning.
Når du besøger vores website og accepterer vores cookie- og privatlivspolitik, 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, samt til at foretage markedsføring overfor dig. 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 vi indsamler, hvilke cookies vi benytter os af til indsamlingen, hvilke formål
vi bruger indsamlede oplysninger til og hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Du kan endvidere læse nærmere om, hvem der har adgang til indsamlet data, og hvem du skal kontakte,
hvis du har spørgsmål eller indsigelser mod indsamlingen eller behandlingen af personoplysninger.
COOKIES
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, tablet eller smartphone,
med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies gør
det muligt at individualisere brugen af vores website, så din brugeroplevelse bliver bedre. Cookies kan
ikke indeholde skadelig kode eller virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se eksempelvis
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.
COOKIES DER KAN FOREKOMME

Statistik

Navn

Udbyder

_ga

www.sgme.dk

Formål
Tildeler den besøgende et unikt ID, som
bruges til at følge brugerens adfærd på
websitet.

Udløb
2 år

Marketing

Navn

Udbyder

Formål

Udløb

c_user

.facebook.com

Indeholder bruger ID, for den bruger der er 3
logget ind.
måneder

Navn

Udbyder

fr

.facebook.com

NID

.google.com

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

Udløb
3
måneder
6
måneder

Vær opmærksom på, at levetiden for en cookie som angivet ovenfor, fornyes ved hvert besøg på websitet,
så levetiden skal beregnes fra dit seneste besøg.
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