
Cookiepolitik for Landal GreenParks  

 

I vores cookiepolitik kan du læse om, hvorfor vi bruger cookies og andre lignende teknologier (herefter samlet 

benævnt ‘cookies’) og hvordan du kan bestemme, hvilke cookies, der anvendes.  

1. HVAD ER EN COOKIE? 

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer, tablet eller mobiltelefon.  

2. HVORFOR BRUGER VI COOKIES? 

I store træk er der 4 grunde til, at vi bruger cookies: 

• Tekniske cookies – de er nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere, og kan ikke fravælges. 

De bruges fx til at huske, hvad du lægger i indkøbskurven. 
• Personaliserede cookies – de bruges til at huske de valg, du har foretaget, som fx hvilket sprog du 

ønsker at bruge på hjemmesiden. 
• Statistik-cookies - de bruges til at forstå, hvordan vores hjemmeside bliver brugt, som fx hvilke dele 

af hjemmesiden besøges mest. 
• Markedsføringcookies - de bruges til at gøre vores annoncer mere relevante for dig.  

3. E-MAILS 
Vi bruger også cookies i vores e-mails for at hjælpe os med at forbedre kommunikationen ved at forstå, 

hvordan du omgås dem, fx om du har åbnet vores e-mail og/eller har klikket på et link.     

4. HVOR LANG TID OPBEVARER VI COOKIES? 
Det er forskelligt, hvor længe cookies bliver gemt på din enhed.    

5. AFVISE ELLER FJERNE COOKIES 
Du kan selv bestemme, hvilke cookies du accepterer ved at ændre dine indstillinger i vores cookie pop -up, når 

du besøger vores hjemmeside.     

- Internet Explorer 

- Mozilla Firefox 

- Google Chrome 

- Opera  

- Safari 

- Flash cookies 

- Apple 

- Android 

Husk: Hvis du bruger forskellige browsere, skal du fjerne cookies i alle disse browsere.  

https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://timeread.hubpages.com/hub/How-to-delete-internet-cookies-on-your-Droid-or-any-Android-device


 Det er mugligt at fravælge cookes fra nogle annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige 

netværk  her . 

6. HAR DU SPØRGSMÅL? 

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne politik, er du velkommen til at kontakte os.  

 

 

https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

