
JCNI ApS´ Cookiepolitik 

Hvad er cookies 

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes 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.  

Når du besøger vores websites, acceptere du vores brug af cookies. Nedenfor kan du se, hvordan 

du afviser cookies.  

Hvorfor bruger vi cookies 

Vi bruger cookies og lignende teknologier til at: 

- Levere målrettede produkter og tjenester til vores kunder og til besøgende på vores 

website 

- Tilbyde et sikkert onlinemiljø, hvorunder beskytte mod svindel og uautoriseret adgang 

- Håndtere vores markedsføring og give dig en bedre online oplevelse 

- Overvåge brugen af vores website 

- Følge websitets ydeevne 

- Gøre websitets indhold mere relevant for dig 

De forskellige oplysninger bruges ikke til at identificere de enkelte besøgende. 

Hvilken type cookies bruger JCNI  

Vi anvender følgende kategorier af cookies: 

Nødvendige 

Disse cookies er påkrævet, for at dette website kan fungere. Disse cookies er fx nødvendige for 

sikkerheden og for at understøtte funktionaliteten, bl.a. for at huske den besøgendes 

præferencer, og for at sikre, at dette site fungerer efter hensigten.  

Statistik 

JCNI bruger disse cookies til at indsamle oplysninger om brugen af hjemmesiden, såsom besøgte 

sider, trafikkilder, indholdsstyring og andre hjemmesidemålinger. 

Markedsføring 

JCNI bruger disse cookies til at indsamle oplysninger om hvilken bruger du er, såsom din alder, køn 

og interesser. JCNI deler nogle gange nogle begrænsede aspekter af disse data med tredjeparter til 

reklameformål, såsom Google. Disse oplysninger kan inkludere brugerens placering, søgehistorik, 



YouTube-historik og data fra hjemmesider som arbejder sammen med Google, og de bruges til at 

give samlet og anonymiseret indsigt i brugeradfærd på tværs af flere enheder. 

Sådan administrerer og afviser du dine cookies 

Du kan indstille din browser til ikke at acceptere cookies. Dog kan det i nogle tilfælde ske, at nogle 

af hjemmesidens features stopper med at fungere, som resultat af at fjerne cookies fra 

webbrowseren. 

Kontaktoplysninger 

Har du spørgsmål til JCNI´ cookiepolitik, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@jcni.dk 


