Vi bestræber os på at respektere vores brugeres, kunders og leverandørers samt deres
repræsentanters privatliv og sikkerhed i forbindelse med alle produkter, tjenester,
applikationer og websteder, der leveres af Glooko, Inc. og vores associerede selskaber
("Glooko-brands"). Denne cookiepolitik forklarer, hvad cookies er, hvordan vi bruger
cookies, hvordan tredjeparter, vi eventuelt samarbejder med, kan bruge cookies på
vores websted, dine valg vedrørende cookies og yderligere oplysninger om cookies.
Glooko-brands' websteder og digitale medier, herunder apps, mobilapps, konti på
sociale medier, internet- og Wi-Fi-aktiverede enheder osv. ("websteder") kan bruge
cookies og lignende teknologier (f.eks. pixeltags, webbeacons osv.) til at give os og
tredjeparter mulighed for at indhente oplysninger om dine besøg på webstederne,
herunder til at analysere dine besøgsmønstre. Vi kan bruge disse oplysninger til at
behandle dine transaktioner eller anmodninger og, hvor det er relevant, levere onlineog mobilreklamer, meddelelser og indhold fra os samt tredjeparter, der er specifikke for
dine interesser.
Hvad er cookies? Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer eller andre
enheder. De bruges i vid udstrækning til at få websteder til at fungere eller forbedre
effektiviteten af et websted. Cookies hjælper med webstedets funktionalitet og
brugeroplevelse, fordi websteder kan læse og skrive til disse tekstfiler, hvilket gør
webstedet i stand til at genkende dig og huske vigtige oplysninger, der gør din brug af
webstedet mere praktisk (dvs. ved at huske dine foretrukne indstillinger for sprog eller
skrifttype).
Funktionalitetstags/-filer kræver ikke dit samtykke. Til analytiske og andre tags/filer
anmoder vi, hvor det er relevant og påkrævet ved lov, om dit samtykke, før vi placerer
dem på din enhed, eller giver dig mulighed for at fravælge vores brug af disse typer
cookies. Du kan give dit samtykke ved at klikke på den relevante knap på cookiesbanneret, som du får vist, når du besøger vores websteder eller bruger
præferencecenteret i vores cookie-administrationsværktøj.
Cookies, som bruges af vores websteder
Vores websteder kan bruge følgende cookies:
Nødvendige cookies. Det er cookies, der er nødvendige for driften af vores websteder.
Nødvendige cookies kan give dig mulighed for bl.a. at logge på sikre områder af vores
websteder, navigere på vores websteder, tilføje produkter til din kurv, betale, gøre brug
af vores e-faktureringstjenester osv.
Analyse-/ydelsescookies. Disse cookies giver os mulighed for at genkende og tælle
antallet af besøgende og se, hvordan besøgende navigerer på vores websteder. Vi kan
bruge disse cookies til bl.a. at måle, hvordan vores kunder bruger webstedet for at
forbedre funktionaliteten og optimere indkøbsoplevelsen for dig. Det hjælper os med at
forbedre den måde, vores websteder fungerer på, f.eks. ved at sikre at brugerne nemt
kan finde det, de leder efter.

Funktionalitet/brugerpræference-cookies: Disse cookies bruges til at genkende dig,
når du vender tilbage til vores websteder. Vi kan bruge disse til at huske det sprog og
den valuta, du bruger på stedet, og til at strømline din indkøbsoplevelse. Disse cookies
gør os i stand til at tilpasse vores indhold til dig, byde dig velkommen ved navn og
huske dine præferencer.
Cookies til marketing/målretning/social deling. Disse cookies registrerer dine besøg
på vores websteder, de sider, du har besøgt, og de links, du har fulgt. Vi vil bruge disse
oplysninger til at gøre vores websteder og de reklamer, der vises på dem, mere
relevante for dine interesser. Hvor det er relevant og tilladt ved lov, kan vi også dele
disse oplysninger med tredjeparter til dette formål. Bemærk, at tredjeparter (herunder
f.eks. annonceringsnetværk og udbydere af eksterne tjenester som f.eks.
webtrafikanalysetjenester) også kan bruge cookies, som vi ikke har kontrol over.
Sådan administrerer, deaktiverer eller fravælger du cookies, der bruges af vores
websteder
Du kan fravælge hver cookie-kategori (undtagen strengt nødvendige cookies) ved at klikke på
knappen "Indstillinger for cookies" nedenfor:
Indstillinger for cookies

Internetbrowsere giver dig også mulighed for at ændre dine indstillinger for cookies af
forskellige årsager, herunder for at blokere bestemte typer cookies eller filer. Du kan
derfor blokere visse cookies ved at aktivere de relevante indstillinger i din browser. Men
hvis du bruger dine browserindstillinger til at blokere alle cookies, kan du muligvis ikke
få adgang til alle eller dele af vores websteder, fordi nogle af dem kan være
funktionalitets-cookies eller nødvendige cookies. Du kan finde flere oplysninger om
sletning eller blokering af cookies på: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Du kan når som helst afvise, acceptere eller fjerne cookies fra vores websteder ved at
aktivere eller åbne indstillingen for cookie-præferencer i din browser. Du kan finde flere
oplysninger om ændring af dine cookies-præferencer eller fuldstændig deaktivering af
cookies i http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies for at få oplysninger om
almindeligt anvendte browsere. Vær opmærksom på, at hvis cookies deaktiveres eller
fjernes, kan du muligvis ikke få adgang til hele eller dele af vores websteder, eller
funktionerne fungerer muligvis ikke efter hensigten.
Hvis du vil fravælge at blive sporet af Google Analytics på alle websteder, skal du
besøge http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Brugere kan også fravælge tredjeparts-annoncenetværk ved hjælp af forskellige
brancheforeningswebsteder som f.eks.:
• Network Advertising Initiative (NAI) - http://www.networkadvertising.org/choices/
• Digital Advertising Alliance (DAA) – (i) Globalt https://optout.aboutads.info/;

(ii) Europa: http://youronlinechoices.eu/

Yderligere oplysninger
Du kan finde flere oplysninger om cookies og lignende tags/filer på følgende adresser:
- http://www.allaboutcookies.org/;
- http://www.youronlinechoices.eu/ (en vejledning til adfærdsbaseret annoncering og
beskyttelse af personlige oplysninger på internettet, som er produceret af
internetreklamebranchen).
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at
kontakte os på privacy@glooko.com

