Hvad er cookies?
En cookie er en fil, som gemmes i din browser på din computer, tablet eller smartphone. Den gør
det muligt at genkende din computer og samle information om hvilke sider og funktioner, der
besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller
om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller
andre skadelige programmer (kilde: Persondatatesten.dk).
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 www.ringstedforsyning.dk
Vores brug af cookies:
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
www.RINGSTED FORSYNING.dk.
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.
På vores hjemmeside www.ringstedforsyning.dk bruger vi kun nødvendige cookies, der gør, at vi
kan gemme dine indstillinger ved dit besøg på hjemmesiden.
Vi registrerer udelukkende anonyme informationer som IP-numre, antal bytes sendt og modtaget,
Internethost, tid, browsertype, version, og -sprog.
Vi sletter dine valg om (tilladte/afviste) cookies efter 30 dage. Her bliver du automatisk bedt om, at
afvise eller tillade cookies igen, når du besøger vores hjemmeside.
Tilbagekald samtykke og slet cookies:
I forbindelse med at vi indsamler en samtykkeerklæring fra de på besøgende på
www.ringstedforsyning.dk anvendes et modul hvori den
besøgende også kan tilbagekalde samtykkeerklæringen. I tilfælde af at samtykkeerklæringen
tilbagekaldes stoppes
dataindsamlingen og en automatisk blokering indtræder. Da cookies er egentlige filer, skal de
slettes manuelt fra enheden enten
via browseren eller program.

Du kan finde vejledning til at slette cookies fra din mobil, tablet mm. her:
https://minecookies.org/cookiehandtering/

