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1 FORMÅL 

På vores website worthwhileit.dk bruger vi cookies til at identificere dig og dit udstyr med henblik på at  registrere din adfærd på 
websitet til brug for statistik. Desuden benytter vi cookies, der er nødvendige for at understøtte websitets funktion. 

2 HVAD ER EN COOKIE? 

En cookie bruges her som betegnelse både for en traditionel browser-cookie, der er en tekstfil, som placeres på din harddisk og for 
local storage, der er data, der er gemt i en database i din browser. Både traditionelle cookies og local storage indeholder 
oplysninger, der kan læses af din browser og sendes tilbage til webserveren. Cookies kan have forskellige udløbstidspunkter, f.eks. 
kan de udløbe, når du lukker dit browser-vindue, eller når der er forløbet et bestemt tidsrum, der kan variere fra sekunder til år. 
Dvs. nogle cookies kan bruges til at genkende dig, når du besøger et website næste gang - med andre ord cookien tracker dig. En 
speciel type trackingcookie er såkaldte tredjeparts-trackingcookies, der er designet til at følge dig, også når du besøger andre 
websites. Denne type trackingcookie benyttes IKKE på worthwhileit.dk. Det skal tilføjes, at langt de fleste anvendelser af cookies 
på seriøse websites ikke sker med henblik på tracking, men anvendes til at understøtte websidernes funktion, f.eks. til huske 
bruger-indstillinger, såsom at brugeren er blevet gjort bekendt med cookiepolitikken og derfor ikke skal have oplysninger om den 
igen. 

3 FØRSTEPARTSCOOKIES 

Websitet worthwhileit.dk sætter og anvender et antal cookies, der er af rent teknisk karakter og er nødvendige for websitets 
funktion. 

4 TREDJEPARTSCOOKIES 

Worthwhile IT gør brug af Cloudflare som leverandør af sikker webadgang. Denne service sætter en teknisk cookie for at sikre, at 
sessioner fra forskellige webklienter bag samme firewall altid holdes adskilt. 

Vores website gør brug af programmer fra Google Analytics til besøgsstatistik. Disse programmer sætter cookies og tracker dig og 
kan lagre og tilgå lagrede data om dig og dele dem med os. Vi bestræber i videst muligt omfang, at denne trackning sker 
anonymt og ikke bliver delt med andre. Vi vælger altid den kortest mulige levetid for trackingcookies, som Google Analytics 
tillader, dette er pt. 14 måneder. Disse trackingdata til statistik vil aldrig indeholde personhenførbare data jf. vores privatlivspolitik. 

Worthwhile IT anvender som en del af sin markedsføring sociale medier såsom Twitter, Facebook, LinkedIn eller lignende. Hvis du 
interagerer med dette indhold fra sociale medier, vil din adfærd blive tracket af tredjepart, og det sociale medie kan evt. henføre 
disse data til din profil på det sociale medie. Den behandling, som det sociale medie foretager, ligger uden for Worthwhile ITs 
kontrol og er udelukkende et forhold mellem dig og det sociale medie. 

https://www.worthwhileit.dk/
https://www.worthwhileit.dk/
https://www.worthwhileit.dk/
https://www.cloudflare.com/
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
https://www.worthwhileit.dk/privatlivspolitik/
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
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5 FRAVALG AF COOKIES 

Hvis du ikke ønsker, at vi indsamler og gemmer data om dig, kan du slå cookies fra i indstillingerne i din browser. Måden 
afhænger af, hvilken browser du anvender. Fravalg af cookies vil nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Det er også muligt at 
slette allerede modtagne cookies. Hvordan dette gøres afhænger af, hvilken browser der anvendes. Find yderligere oplysninger om 
hvordan man undgår cookies ved at klikke på dette link: Cookiehåndtering. Google tilbyder også en mulighed for at fravælge 
Google Analytics.  

6 KLAGE 

Du har mulighed for at klage over brug af cookies til Erhvervsstyrelsen:  erhvervsstyrelsen.dk. 

Senest revideret: 2020-09-15 

https://minecookies.org/cookiehandtering/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://erhvervsstyrelsen.dk/kontakt-os
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