Information om cookies
Cookies og lignende teknologier
Vi hos Duroc Machine Tool bruger cookies og lignende teknologier (sædvanligvis kaldet "cookies") på
vores hjemmeside og I vores servicer for at forbedre jeres oplevelser med os. Vi bruger cookies for at
forenkle og målrette vores servicer, som f.eks. login. Nedenfor forklarer vi hvordan vi burger cookies
og hvilke valg du har til vores cookies.
Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler med information lagret I brugerens computer eller anden anordning brugt
til at besøge vores hjemmeside. Disse sendes fra vores eller vores partners web servers og lagres i
jeres anordning.. Cookies bruges til at gørehjemmeside-arbejdet mere effektivt, for eksempel ved at
forenkle login, men også ved at give hjemmeside-ejeren informationer om, hvordan den bruges.
Duroc Machine Tools definitioner på forskellige typer af cookies:
• Session cookies, det er midlertidige cookies, som fjernes når du lukker din browser eller app.
Vi bruger session cookies for at finde ud af, hvilket sprog du valgte som bruger.
• Durable cookies, det er cookies, som bliver på din computer indtil du fjerner dem eller de
udløber. Hvor længe sådan en cookie er lagret, afhænger af den specifikke cookies levetid og
din browsers indstilling. Permanente cookies bruges bl. a. for at forenkle dit login.
• First-party-cookies er lagt ind af os på den side, du besøger.
• Third-party cookies er cookies, som tilhører en anden hjemmeside end den du besøger.
Sådanne cookies kan bruges af tredjepart for at se din web-historik til f.eks. statistik.
Hvorfor bruger vi cookies?
Vi bruger cookies af flere grunde. De cookies vi normal bruger, forbedrer den service vi tilbyder dig.
Nogle af vor vores servicer behøver cookies for at arbejde, mens andre blot er der for at gøre vores
service lettere for dig. Generelt katagoriserer vi vores cookies og deres brug som følger:
•
•
•

•

Required cookies, det er nødvendige cookies til at udføre basis servicer, som f.eks. login. Vor
servicer ville ikke virke uden disse cookies.
Analog Cookies, disse giver omfattende analytisk information angående din brug af vores
servicer. Vores servicer ville ikke virke godt uden disse cookies.
Function cookies, disse tillader os at gemme indstillinger så som valg af sprog og om vi
udfører dine informationer eller ikke. Uden den type cookies ville vi ikke være I stand til at
skræddersy vores servicer i henhold til dine ønsker. Disse cookies er vigtige, da de er
essentielle for vore servicer, sådan at din oplevelse hos os bliver så enkel som muligt.
Security cookies, disse gør at vores servicer og dine data er sikker, og samtidig hjælper de
med at opdage svindel og beskytter dine data. Da dette er en vigtig del af vores servicer, er
disse cookies nødvendige.

Skema over individuelle cookies brugt på Duroc Machine Tools hjemmeside
Sender

Navn og domæne navn

Indhold

Formål

Google

Alle domæner

Analysis Cookies

Analyserer de
besøgende og hvad
de gør på siden.
Ingen besøgende
kan identificeres.
Kun deres
handlinger på siden.

Tid for
opbevaring
Ikke mere
end 30
minutter.
Hvis en
bruger går
ind på siden
inden da, så
er cookien
slettet og
erstattet af
en ny.

Deling

Type

Data er
tilgængelig for
Google.

Durable cookies

Hvordan kan du styre vores brug af cookies?
Din browser eller anordning vil normalt give muliigheder for at skifte indstilling af brugen og
omfanget af cookies. Gå til indstillinger på din browser eller anordning for at finde ud af mere om
justering af indstillinger for cookies. For eksempel kan du vælge at blokere alle cookies, kun at
acceptere first-party cookies, eller slette cookies, når du lukker din browser ned.
Vær venligst opmærksom på, at nogle af vores servicer måske ikke virker, hvis du blokerer eller
sletter cookies.
Ændringer I vores cookie-politik
Duroc Machine Tool opdaterer denne politik ved at annoncere ændringer på vores hjemmeside. Hvis
vi har brug for din godkendelse, vil vi specifikt bede om den, næste gang du besøger vores
hjemmeside.
Dato for sidste ændring er 2018-05-31.
Kontakt os
Besøg www.durocmachinetool.dk for mere information om os.

