Anvendelse af cookies, pixel cookies og lignende teknologier
Om Cookies
En cookie er en fil der gemmes på din computer, tablet eller mobiltelefon når du anvender
en browser. Denne fil anvendes bl.a. til at genkende dig, samle statistik om din
anvendelse. Uden cookies vil flere hjemmesider ikke kunne fungere efter hensigten, da det
kan være den eneste måde at opnå den ønskede funktionalitet.
En cookie indsamler informationer om din adfærd på nettet, men ved ikke hvem du er,
hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren anvendes af flere personer. Ligeledes
kan den ikke inficere din computer med virus eller lignende.
Cookies på sitet
Her på sitet anvendes cookies til følgende:



Indsamling af statistik omkring adfærd og funktionalitet
Indsamling til 3. part ifbm. målretning af markedsføringskampagner

Når du lander på siden bliver du gjort opmærksom på via bundbanner, at der på siden
anvendes cookies hvis der klikkes videre på siden. Sitet kan ikke anvendes uden cookies
hvorfor dit videre brug af sitet giver accept til cookies.
Vi anvender cookies til at forbedre sidens funktionalitet og brugervenlighed, og for at gøre
visse funktioner teknisk mulige.
Navn og anvendelse af cookies
Avita udveksler data via cookies til samarbejdspartnere, hvorfor andre hjemmesider kan
have adgang til oplysninger indsamlet via cookies sendt fra Avita.
De cookies vi anvender kan være cookiechecker, Google Analytics og Facebookcookies.
Fælles for dem er, at de bruges til at genkende din browser og registrere, at du har
accepteret cookies og huske dette ved sideskift.
Udløbstiden for en cookie kan være varierende, da vi benytter os af både sessions- og
permanente cookies.
Afvis Cookies
Du kan altid afvise cookies ved at ændre din browsers indstillinger. Hvordan dette gøres,
afhænger af den anvendte browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis din browser
indstilles til ikke at anvende cookies, vil mange funktionalitet på dette og andre
hjemmesider ikke være tilgængelig og du vil dermed opleve mange fejl og mangler. Bl.a.
vil et system ikke kunne holde dig logget ind.
Slet Cookies
Det er muligt at slette cookies fra alle browsere. Det kan gøres enkeltvis eller på én gang.
Hvordan dette gøres er afhængig af hvilken browser du anvender.Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/da-dk/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9(se resten på erhvervsstyrelsen.dk/cookies).

