Cookie Politik
Sidst opdateret: 28-08-2019

Vores hjemmeside bruger cookies. Cookies bruges på næsten alle hjemmesider, og i nogle tilfælde er
anvendelsen af cookies den eneste måde hvorpå at en hjemmeside kan fungere.
1. Generelt
1.1 Vi anvender cookies og andre tracking-mekanismer (samlet ”Cookies”) på platformen for at forbedre
vores service og målrette annoncer.
1.2 Ved dit første besøg på hjemmesiden vil du blive bedt om at acceptere, at vi placerer en eller flere
Cookies på din enhed. Din fortsatte brug af platformen er også din accept. Du kan fravælge Cookies ved at
følge vejledningen nedenfor.
2. Om Cookies
2.1 En Cookie er en kort tekstfil som bliver opbevaret på din computer. Cookies giver os mulighed for at:
•
•
•
•

Genkende dig, når du besøger platformen med henblik på at give dig en mere personlig oplevelse.
Undersøge dine vaner på hjemmesiden. Desto bedre vi forstår, hvilke produkter du er interesseret
i, desto bedre er vores mulighed for at skræddersy løsninger til dig.
Få information om antallet af besøgende og deres adfærd.
Forbedre ydeevnen på platformen.

3. Vores anvendte Cookies
3.1 Vi anvender følgende typer Cookies, som du accepterer:
Navn

Type

Formål

Tredjepart

Lagringstid

_fbp

HTTP Cookie

Used by Facebook to deliver a series of
advertisement products such as real time
bidding from third party advertisers.

Facebook

3 måneder

_ga

HTTP Cookie

Used to distinquish the user

Google Analytics

24 måneder

_gid

HTTP Cookie

Used to distinquish the user

Google Analytics

24 timer

_gat

HTTP Cookie

Used to limit the request rate (throttle)

Google Analytics

1 minut

_hssc

HTTP Cookie

Keeps track of the users session

HubSpot

5 minut

_hssrc

HTTP Cookie

Check if it's a new session

Hubspot

Ved endt session

_hstc

HTTP Cookie

Main cookie for tracking the visitor

HubSpot

13 måneder

_hubspotutk

HTTP Cookie

Keep track of a visitor's identity

HubSpot

13 måneder

_messagesUtk

HTTP Cookie

Keeps track of the specific visitor so it can
retrieve message history if the visitor returns
back

HubSpot

13 måneder
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3.2 Vi anvender herudover en række Cookies, som er strengt nødvendige for funktionaliteten af platformen
og derfor ikke kræver dit samtykke. Vi sætter derfor altid Cookies, som er nødvendige for følgende
funktioner:
•
•
•
•
•
•
•

Login
Brugerdefinerede browserindstillinger (fx valg af land, sprog eller skriftstørrelse)
Autentifikationscookies (verificering af brugerens identitet for adgang til sikrede hjemmesider)
Brugervalideringscookies (sikring mod (gentagne) fejl ved log-in)
Multimedia player cookies (regulering af netværkshastighed eller billedkvalitet og aktivering af
video- eller lydfiler)
Plug-ins til sociale medier (dele- eller like-funktioner)
Load balancing (balancering af adgang til platformen)

4. Fravælg eller slet Cookies
4.1 Du kan slå Cookies fra i din browser, herunder slette din browserhistorik. Se hvordan
på http://minecookies.org/cookiehandtering/.
4.2 Hvis du vælger at blokere eller slette vores Cookies, kan du muligvis ikke få adgang til funktioner på
platformen, hvilket kan have effekt på, hvordan platformen virker.
4.3 Du kan altid afvise Cookies via din browsers privatlivsindstillinger.
5. Kontaktinformation
5.1 I tilfælde af at du har spørgsmål om vores cookiepolitik, kan du rette henvendelse til os
på info@creditro.com
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