Brug af cookies på wexoe.dk
Wexøe A/S siger tak for dit besøg på www.wexoe.dk. I henhold til persondataloven, hvis ordlyd du kan finde
på https://www.retsinformation.dk/, eller direkte her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828 har du ret til at blive informeret om behandlingen af
de personoplysninger, som du videregiver.
Hvad er cookies?
En cookie er en datafil, som websites gemmer på din computer, for at de kan genkende computeren næste
gang, du besøger websitet.
Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder information om for
eksempel





brugerindstillinger
indhold af indkøbskurv
om en bruger er logget ind
hvordan hjemmesiden benyttes

En cookie er passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Oftest hjælper de
med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at webredaktionen kan forbedre brugeroplevelsen. I
flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service.
Cookies slettes som oftest automatisk fra browseren, når den lukkes (såkaldte session-cookies). Cookies kan
dog også indstilles med et udløbstidspunkt, så data eksisterer i en kortere eller længere periode (persistent
cookies). Persistent cookies gemmes typisk på harddisken.
Desuden skelner man normalt mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies afsættes
af den side, som brugeren besøger. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret
på den side, som brugeren besøger.
Cookies på www.wexoe.dk inkl. underliggende sider
På www.wexoe.dk bruger vi primært cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse
af hjemmesiden, finde fejl på hjemmesiden og analysere din brug af siden.
Cookie fra Google Analytics
På www.wexoe.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De
oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes
på Googles servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde
rapporter om aktiviteten på webstedet og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på webstedet og
brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller
hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.
Google Analytics sætter to typer cookies: En persistent cookie der viser om brugeren er tilbagevendende,
hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt, keywords, etc.
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 IPadresse med andre oplysninger, Google ligger inde med.
Læs mere om Google Analytics brug af cookies. (engelsk)

Cookies på andre platforme
På www.wexoe.dk benyttes en række andre platforme, bl.a. Issuu og Calameo til kommunikation mv. Brugen
af cookies på disse sider er ikke dækket af ovenstående, men vi henviser i stedet til det enkelte websteds
privatlivspolitik.
http://issuu.com/about/privacy
http://en.calameo.com/content/privacy-privacy.htm

Sådan afviser du brugen af cookies
Du kan afvise at bruge cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vær dog
opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle webstedets funktioner. Eftersom en cookie
befinder sig hos dig som klient, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies. Vi håber, at du
vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet.
Ønsker du ikke at modtage cookies fra www.wexoe.dk, kan du i de fleste nyere browsere, vælge avancerede
cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere
cookies fra.
Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.
Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være
funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker.
Hvis du ikke ønsker, at dit besøg skal registreres af Google Analytics, kan du benytte dig af Google's Opt-Out
Browser Add-on. Vær opmærksom på, at dine besøg på andre sider, der anvender Google Analytics, heller
ikke vil blive registreret, hvis du installerer dette browser plugin.
Se desuden disse vejledninger fra de mest almindelige browsere:
Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
Vejledning i at slettes cookies på Mozilla Firefox browser
Vejledning i at slettes cookies på Google Chrome browser
Vejledning i at slette cookies på Opera browser
Vejledning i at slette flash cookies (gælder alle browsere)
Hvorfor informerer Wexøe A/S om dette?
Cookies bruges til at indsamle oplysninger om internetbrugeres adfærd. Selvom dette oftest sker for at give
brugeren en bedre oplevelse eller er teknisk nødvendigt for at benytte en løsning, skal brugeren gives
information om, at det sker og have mulighed for at undgå, at det sker fremover.
Alle danske netsteder er snart forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr.
Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved
lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om
beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.
Baggrundsmateriale om cookieregler

Beskyttelse af persondata
Ved tilmelding eller accept for modtagelse af markedsføringsmateriale, beder Wexøe A/S dig om at give
samtykke til, at Wexøe A/S må behandle disse oplysninger om dig. Wexøe A/S, Lejrvej 31, 3500 Værløse,
CVR- nr. 16 60 89 47 er ansvarlig for de oplysninger, du afgiver til Wexøe A/S. Dette sker eksempelvis i
forbindelse med tilmelding til Nyhedsservice.
Wexøe A/S opbevarer de afgivne oplysninger (navn, adresse, telefon og e-mail). De afgivne oplysninger
anvender Wexøe A/S til markedsføringsformål for løbende at kunne give dig den bedste service i forhold til
dine behov. Du kan på ethvert tidspunkt framelde dig modtagelse af e-mail markedsføringsmateriale fra
Wexøe A/S.
Wexøe A/S videregiver eller videresælger på intet tidspunkt de indsamlede oplysninger til tredjepart, som er
uden for vores kontrol.
Du kan til enhver tid rette henvendelse med henblik på at få oplyst, hvilke personlige oplysninger, Wexøe A/S
har gemt om dig. Du er berettiget til at gøre indsigelse i henhold til persondatalovens bestemmelser. Hvis
oplysningerne om dig ikke er korrekte, ufuldstændige, misvisende eller irrelevante, er du berettiget til at få de
gemte oplysninger rettet eller slettet.
Hjemmesiden og Nyhedsmails kan indeholde links til andre hjemmesider. Vær venligst opmærksom på, at
Wexøe A/S ikke er ansvarlig for fortrolighed eller indhold på disse hjemmesider, og at Wexøe A/S derfor ikke
påtager sig noget ansvar i forhold til sådanne hjemmesider og brugen her af, ej heller indsamling af
informationer som ovenfor beskrevet med cookies.
Ønsker du yderligere information om brugen af persondata, er du velkommen til at kontakte Wexøe A/S på
adressen oven for, på mail marketing@wexoe.dk eller på
tlf. nr. 45 46 58 00.
Med venlig hilsen
Wexøe A/S
Jes Ryberg
Marketing & Produktgruppechef

