Cookiepolitik
Denne hjemmeside anvender cookies, og når du besøger siden, accepterer du automatisk anvendelsen af
disse. Det gør vi opmærksom på første gang du besøger hjemmesiden, hvor du bliver mødt af meddelelsen:
Bemærk: Denne side anvender cookies
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med Google.
Det er vi – og alle andre hjemmesideejere – forpligtet til, for at øge beskyttelsen af privatlivet, når vi
bevæger os i den digitale verden.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille datafil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. Den gør det muligt at
genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner der besøges med din browser.
Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere
personer. Oplysningerne er anonyme og kobles ikke til den enkelte bruger.
Cookien kan heller ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

Hvorfor bruges cookies?
Cookies er en hjælp til besøgende på hjemmesiden, fx ved gentagne besøg på siden, hvor indstillinger og
evt. indtastede oplysninger huskes, og derfor ikke skal indtastes igen.
Cookies bruges også til at indsamle statistik om hjemmesiden for at kunne forbedre den mhp. indhold og
navigation. Vi bruger Google AdWords til at målrette annoncer og tjenester i markedsføringsøjemed.
Google Analytics bruges desuden til trafikmåling og besøgsstatistik, hvor der primært kigges på
overordnede adfærdsmønstre, herunder hvor mange der besøger en specifik side i en periode, hvor vi
generer trafikken fra, hvilken type af enhed der bruges (til optimering af udseende), osv.

3. parts cookies
For at gøre det muligt at dele nyheder mv. på hhv. Facebook, Google+ og LinkedIn, er vores hjemmeside
koblet til disse tjenester. Tredjepart modtager i den forbindelse information om din browser, IP-adresse og
de sider, du besøger på www.fdr.dk.
Er du under dit besøg logget ind på fx Facebook, Google eller LinkedIn, kan data fra fdr.dk derfor kobles
med din profil på disse tjenester. Dette ligger uden for vores kontrol og er derfor udelukkende et forhold
mellem dig og tredjeparten.

Kan cookies afvises?
Du har mulighed for at afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du
finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du bruger.
Du skal være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge funktioner, som forudsætter, at
hjemmesider kan huske dine valg.
Vil du vide mere om cookies?
Du kan læse mere om cookies og det juriske grundlag på Erhvervsstyrelsen.dk

