Cookiepolitik
Når du besøger Rudbæk Invest ApS hjemmeside, bliver der lagt cookies på din
computer.
Hvad er cookies

En cookie er en datafil med oplysninger vedrørende dit besøg på hjemmesider, som oprettes af de hjemmesider,
du besøger. Filen bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. Cookies gør din onlineoplevelse
nemmere og bedre ved at gemme browseroplysninger.
Der er to typer cookies:
•
•

Førstepartscookies oprettes af det website, du besøger. Websitet vises i adresselinjen.
Tredjepartscookies oprettes af andre websites. Disse websites ejer noget af indholdet, f.eks. de annoncer
eller billeder, der vises på den webside, du besøger.

Sådan bruger vi cookies
Vi bruger to typer cookies: Nødvendige og statistiske. De er kun førstepartscookies.
Nødvendige cookies sikrer, at siden bliver vist og fungerer korrekt. Cookies til statistik bruger vi til at forbedre
brugeroplevelsen.
Nødvendige:
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grun dlæggende funktioner som
formularer, navigation og adgang til de forskellige sider. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse
cookies.
Statistik:
Vi bruger cookies i akkumuleret form til statistik ved anvendelse af Google Analytics. Det giver os fx mulighed
for at få overblik over, hvor mange der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside, så vi kan gøre den så
brugervenlig som muligt. De cookies vi bruger indeholder IKKE oplysninger, der kan identificere dig som
person – dit besøg er helt anonymt.
Cookies gør os i stand til at spore oplysninger som eksempelvis:
-

Din Internet Protokol-adresse
Browser-version eller computers operativsystem benyttet af dig
Antal links du klikker på inden for websitet
Land eller delstat hvorfra du har tilgået sitet
Dato, tidspunkt og varighed for dit besøg
Navn på din internetudbyder
Webside som henviste dig til www.rudbaekinvest.dk
Sider du har set på sitet

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

Sådan afviser du cookies
Du kan altid ændre dit samtykke til cookies ved at ændre indstillingerne i din browser til at afvise cookies.
Vælger du at afvise cookies, skal du være opmærksom på, at du muligvis ikke kan bruge vores hjemmeside og
dens funktioner.

Sådan sletter du cookies
Det er meget forskelligt fra browser til browser, hvordan du sletter dele eller hele din cookie historik. Vi
henviser til den enkelte browsers vejledning.

Husk at slette cookies i alle browsere, du bruger.
• Internet Explorer
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Opera
• Safari
• Flash cookies - alle browsere
• iPhone, iPad, andre Appleprodukter
• Android-telefoner
• Windows 7-telefoner

