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Cookiepolitik 

Udgiver 

Websitet ejes og publiceres af: 

 

RevisionsFirmaet Edelbo 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Kogtvedparken 17 

5700 Svendborg 

 

Cookiedeklaration 

Hvad er en cookie? En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde 

styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun 

tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. 

 

Hjemmesidens brug af cookies 

Session cookies sættes af vores CMS system. De hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar ved at 

aktivere grundlæggende funktioner såsom fx side-navigation og skalere billedfiler. Hjemmesiden kan 

ikke fungere ordentligt uden disse cookies. De forsvinder, så snart at du lukker din browser ned. 

Vi bruger en cookie til samtykke tilstand for det aktuelle domæne, således at du slipper for at skulle 

acceptere cookiespolitik hver gang du benytter hjemmesiden. 

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om 

din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du 

klikker på (interesser).  

 

Afvisning af cookies 

Gennem præferencer 

Du har altid mulighed for at ændre dine præferencer i forhold til hvilke cookies vi må gemme på siden. 

 

Gennem browser 

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor 

du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, 

at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og 

services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager. 

 

Links til andre hjemmesider 

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider af interesse. Når du bruger disse links til 

at forlade vores site, bør du bemærke, at vi ikke har nogen kontrol over andre hjemmesider. Derfor kan 

vi ikke være ansvarlig for databeskyttelse og privatlivets fred af alle oplysninger, som du giver, når du 

besøger sådanne steder, og sådanne steder er ikke omfattet af denne fortrolighedserklæring. Du bør 

udvise forsigtighed og se på fortrolighedserklæringen gældende for den pågældende hjemmeside. 
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Hvad bruger vi dine oplysninger til? 

Vi bruger dine oplysninger til: 

Forbedre oplevelsen af vores hjemmeside 

Vi prøver konstant at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Derfor bruger vi forskellige cookies 

til at spore din færden på hjemmesiden og på den måde kunne optimere. 

 

Retsgrundlag 

Behandling af dine data er baseret på dit samtykke jf GDPR, art. 6(1)(a)-(b) 

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på email@edelbo.dk 

 

Sikkerhed 

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller 

ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, 

misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 

 

Periode for opbevaring 

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de 

ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for 

opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer 

slettes. 

 

Videregivelse af oplysninger 

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på og geografisk placering 

videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Oplysningerne anvendes til 

målretning af annoncering. 

 

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. 

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig 

beskyttelse. 

 

Opdatering af denne politik  

Fra tid til anden vil det være nødvendigt at opdatere denne politik. Den til enhver tid gældende politik 

kan downloades fra vores hjemmeside. Denne politik har versionsnummer 1.0 og er gældende fra 25. 

maj 2018. 


