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1

HVAD ER EN COOKIE

1.1

Cookies er små informationsenheder, som placeres på din computers
harddisk, på din tablet, eller på din smarttelefon. Cookies indeholder
informationer, som websitet bruger til at effektivisere kommunikationen
mellem dig og din web-browser. Cookien identificerer ikke dig som
individuel bruger, men identificerer din computer.

1.2

Der er to typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies.
Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din
web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt
på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv
efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger Fast Ejendom

1.3

Vi benytter lignende teknologier, der lagrer og læser information i
browseren eller enheden, og som udnytter lokale enheder og lokal
opbevaring, såsom HTML 5 cookies, Flash og andre metoder. Disse
teknologier kan fungere på tværs af dine browsere. I visse tilfælde kan
brugen af disse teknologier ikke styres af browseren, men kræver specielt
værktøj. Vi bruger disse teknologier til at opbevare information, som
anvendes til at sikre kvaliteten af vores services og til at opfange
uregelmæssigheder i brugen af Fast Ejendom

1.4

En cookie kan indeholde tekst, tal eller fx en dato, men der er ingen
Persondata indeholdt i en cookie. Det er ikke et program og kan ikke
indeholde virus.

2

SIMPLE SOLUTIONS BRUG AF COOKIES

2.1

Vi anvender cookies for at kunne tilpasse og oprette indhold og tjenester,
der stemmer overens med dine interesser og ønsker. Vi anvender også
cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker, og dermed
fastlægge nærmere, hvem der besøger Fast Ejendom. Vi registrerer
udelukkende anonyme informationer som IP-numre, antal bytes sendt og
modtaget, Internethost, tid, browsertype, -version, og -sprog, osv.

2.2

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, så du får en
bedre brugeroplevelse. Herudover bruger vi cookies til at analysere vores
trafik ind på hjemmesiden.

2.3

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. I forbindelse
hermed bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle
data via cookies.

2.4

Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog
anvendes uden dit samtykke.

3

TYPER AF COOKIES OG FORMÅL

•

Statistik, det vil sige til at måle trafikken på Simple Solution.com, herunder
antallet af besøg på www.fastejendom.dk, hvilke domæner den besøgende
kommer fra, hvilke sider de ser på Fast Ejendom, og hvilket overordnet
geografisk område brugeren befinder sig i.

•

Forbedre funktionalitet, det vil sige til at forbedre funktionaliteten og
optimere din oplevelse af Fast Ejendom

•

Integrere med sociale medier, det vil sige til at give dig mulighed for at
integrere med sociale medier, som for eksempel Facebook.

•

At sikre kvaliteten af vores services og forhindre misbrug og
uregelmæssigheder i forbindelse med brugen af vores services.

•

Vise specifik markedsføring på Fast Ejendom, som vi tror, at du vil finde
interessant.

3.1

Adgang for tredjepart

3.1.1 Vi giver adgang til vores underleverandører til at få indsigt i indholdet af de
cookies, som er sat af Fast Ejendom. Denne Information må dog alene
anvendes på vegne af os og må ikke anvendes til tredjepartens egne formål.
3.2

Tredjeparts-cookies

3.2.1 Fast Ejendom anvender cookies fra følgende tredjeparter:

•

Google Analytics: til statistiske formål. Du kan afvise cookies fra Google
Analytics ved at klikke her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

•

Facebook:

3.3

Sådan afviser du brugen af cookies

3.3.1 De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for
alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du skal
dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du
ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske valg, du foretager. Vi
håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at
forbedre Fast Ejendom
3.4

Sådan sletter du cookies

3.4.1 Du har altid mulighed for at slette cookies, der er gemt på din computer.

3.5

•

Vejledning i at slette cookies i Microsoft Internet Explorer

•

Vejledning i at slette cookies i Mozilla Firefox browser

•

Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser

•

Vejledning i at slette cookies på Opera browser

•

Vejledning i at slette flash cookies - gælder alle browsere
Google Analytics

3.5.1 Vi bruger Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender xxx.
De Persondata, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder
din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Google
bruger Persondata til at evaluere din brug af xxx, udarbejde rapporter om
aktiviteten på Fast Ejendom og yde andre tjennester i tilknytning til
aktiviteten på Fast Ejendom og brugen af internettet. Google kan også
videregive Persondata til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis
tredjemand behandler Persondata på Googles vegne.

3.5.2 Google Analytics sætter to typer cookies: (a) En persistent cookie der viser
om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken
søgemaskine der er brugt, keywords, etc., samt (b) sessionscookies som
bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet.
Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din
fane eller browser. Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre
Persondata, Google ligger inde med.

4

SÅDAN TILBAGEKALDER DU DIT SAMTYKKE

4.1

I forbindelse med at vi indsamler en samtykkeerklæring fra de på besøgende
på Fast Ejendom anvendes et modul hvori den besøgende også kan
tilbagekalde samtykkeerklæringen.

4.2

I tilfælde af at samtykkeerklæringen tilbagekaldes stoppes
dataindsamlingen og en automatisk blokering indtræder.

4.3

Da cookiesene er egentlige filer, skal de slettes manuelt fra enheden enten
via browseren eller program.
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Cookie Description

Name
_ga

Type
Unclassified
Statistics

_gat

Statistics

_gid

Statistics

cookieconsent_status

Necessary

PHPSESSID

Necessary

JSESSIONID

Necessary

PHPSESSID

Necessary

36dbe39a271ea588ce1e3c5f9e39263b

Purpose

Expiry

Assigns unique ID that is
used to track how visitors
interacts with the website.
Used by Google Analytics
to control the velocity of
requests to the server
Assigns unique ID that is
used to track how visitors
interacts with the website.
Enables and remember
cookie-consent and status
Saves session data during
visits. The cookie is put by
a PHP application made by
the PHP Group, which is a
Web Application frametool
used
to
build
websites.
Saves sessions data during
visits. The cookie is put by
Microsofts
ASP.NET
Application, which is a web
frame-tool used to build
websites.
Saves session data during
visits. The cookie is put by
a PHP application made by
the PHP Group, which is a
Web Application frametool
used
to
build
websites.

Two years

One minute

One day

One year
Session

Session

Session

