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COOKIES 
For at få vores website til at fungere bedst muligt lægger vi sommetider små datafiler, såkaldte cookies, på 
din computer. Det gør de fleste websites. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de 
kan ikke indeholde virus. 

Hvad er cookies? 
En cookie er en lille tekstfil, som et website gemmer på din computer eller dit mobiludstyr, når du besøger 
sitet. På den måde kan websitet huske dine handlinger og indstillinger (såsom login, sprog, skriftstørrelse 
og andre indstillinger for visning) i en vis periode, så du ikke behøver at foretage indstillingerne, hver gang 
du går ind på sitet eller bevæger dig fra én side til en anden. 

Cookies til statistik 
På www.galsgaardsmede.dk bruger vi cookies i akkumuleret form til statistik. 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. 

Cookies sætter Galsgaardsmede i stand til at spore informationer når du klikker ind på websitet. Disse 
cookies sporer ikke individuelle oplysninger. Oplysninger, vi måtte spore, inkluderer: 

• Kundens Internet Protokol-adresse 
• Browser-version eller computers operativsystem benyttet af kunden 
• Antal links kunden klikker på inden for websitet 
• Land eller delstat hvorfra kunden har tilgået sitet 
• Dato og tidspunkt for kundens besøg 
• Navn på kundens internetudbyder 
• Webside som henviste kunden til www.galsgaardsmede.dk 
• Sider kunden har set på sitet 

Vi bruger statistikken til at forbedre brugervenligheden, og oplysningerne i statistikken er anonyme og 
bliver ikke koblet til dig som bruger. 

Hvordan kontrollerer du cookies? 
Du kan kontrollere og/eller slette cookies, som du vil. Du kan slette alle de cookies, der allerede er på din 
computer, og indstille de fleste browsere til at forhindre dem i at blive lagt på computeren. Hvis du gør 
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dette, skal du dog muligvis selv tilpasse dine indstillinger manuelt, hver gang du besøger et site, og visse 
tjenester og funktioner vil muligvis ikke fungere. 

Se her hvordan du sletter cookies: https://help.one.com/hc/da/articles/115005678729-Hvordan-sletter-
jeg-cookies- 

Det er ikke strengt nødvendigt at acceptere cookies, for at websitet kan fungere, men det vil give dig en 
bedre oplevelse, når du bruger sitet. Du kan slette eller blokere cookies, men visse funktioner på sitet vil i 
så fald muligvis ikke fungere korrekt. 

De oplysninger, der indhentes med cookies, bruges ikke til at identificere dig personligt, og vi har fuld 
kontrol over datamønstrene. Vores cookies anvendes ikke til andre formål end de, der er beskrevet her. 

PERSONOPLYSNINGER 
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi 
indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved henvendelse. 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Galsgaardsmede, så kontakt os 
endelig. 

Beskyttelse af personoplysninger 
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine 
personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vi 
kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan 
være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares 
elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. 

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive 
nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for 
behandling af personoplysninger. 

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, 
hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der 
behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.  

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan 
også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger 
og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1. 
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