Anvendelse af cookies på rysensteen.dk
På rysensteen.dk bruger vi cookies til at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Hvad er en cookie?
Når du besøger rysensteen.dk, lagres der cookies på din computer, mobil eller tablet. En
cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser for at kunne genkende din computer,
mobil eller tablet ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personhenførbare oplysninger
gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.
Cookies ligger på din egen computer, mobil eller tablet og oftest hjælper den med at
analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at optimere brugeroplevelsen.

Hvad bruges cookies til på rysensteen.dk?
Rysensteen vil gerne tilbyde vores brugere en overskuelig og brugervenlig hjemmeside. For at
sikre os, at indholdet på siden er relevant og til at finde rundt i, benytter vi os af cookies.
Cookies giver os vigtige informationer om, hvordan vores side bliver brugt, hvilke sider der
bliver set mest, hvor længe vores brugere bliver på siderne osv.
Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder altså
information om dine brugerindstillinger som er med til at forbedre din brugeroplevelse.

Hvor længe bliver cookies gemt?
Det varierer, hvor længe en bestemt cookie bliver opbevaret på dine enheder og browsere. En
cookies levetid beregnes ud fra dit seneste besøg på hjemmesiden. Når cookiens levetid
udløber, bliver den automatisk slettet.

Sådan afviser eller sletter du cookies
Du kan altid afvise alle cookies fuldstændigt ved at ændre indstillingerne i din browser på din
computer, mobil eller tablet. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du
anvender.
Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser alle cookies, kan der være funktioner og
services, du ikke kan anvende på hjemmesiden fordi disse er afhængige af cookies.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.
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Hvordan sletter man cookies?
Cookies du tidligere har accepteret, kan sagtens slettes. Hvordan du sletter disse afhænger af den
browser du bruger (Chrome, Firefox, Safari etc.) og på hvilken enhed (mobil, tablet, pc, mac).
Det er typisk under Indstillinger - Sikkerhed og Privatliv, men kan variere fra browser til browser.
Hvilken enhed/browser bruger du - klik på det relevante link:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies
Apple
Android
Windows 7

Ændring af dit samtykke
Du ændrer dit samtykke ved at slette alle cookies fra browseren og herefter tilgå hjemmesiden igen.
Husk: Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Har du spørgsmål?
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af
personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.
Du kan også kontakte Cookie Information via deres hjemmeside ved at klikke her.
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