
Vi prioriterer beskyttelse af dine personlige data højt. Vi forpligter os til at beskytte vores onlinebrugeres 
personlige data indsamlet gennem cookies, tags, trackere (herefter generelt benævnt "cookies") og 
behandle dem med den største omhu i overensstemmelse med gældende lovgivning. 
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1. Generel information

Cookies er data- eller tekstfiler, der placeres på din lokale computer af websteder eller applikationer. 
Cookies kan have forskellige formål.  

Funktionelle cookies (f.eks. når du vælger sprog, eller når du tilføjer køb til din "indkøbskurv") skal skelnes 
fra sessionscookies (midlertidige) og sporingscookies (som analyserer og registrerer din adfærd på 
hjemmesiden for at tilbyde dig den bedst mulige brugeroplevelse). Afhængigt af typen af brugte cookies 
kan de oplysninger, der indsamles af en cookie, omfatte personlige oplysninger. I dette tilfælde vil disse 
oplysninger blive behandlet i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Eventuelle spørgsmål eller 
anmodninger vedrørende behandlingen af cookies kan sendes til følgende e-mailadresse: 
privacy@nexum.eu 

2. Typer af anvendte cookies

Med forbehold for dit forudgående samtykke (via banneret offentliggjort på vores hjemmeside), kan vi 
installere følgende cookies på din computer, som varierer afhængigt af deres formål: 

- Væsentlige / strengt nødvendige cookies:

Disse cookies er nødvendige for, at vores hjemmeside fungerer korrekt og kan ikke deaktiveres. De 
konfigureres baseret på dine handlinger på vores hjemmeside, såsom indstilling af dine 
privatlivsindstillinger, loginoplysninger eller udfyldelse af vores formularer. Disse cookies letter din 
navigation på vores hjemmeside (for eksempel gør de det muligt at gå tilbage til en tidligere side osv.). 

- Ikke-nødvendige cookies

Disse cookies er ikke nødvendige for, at vores hjemmeside fungerer korrekt, men de hjælper os med at give 
dig en forbedret og personlig brugeroplevelse. 

- Funktionelle cookies:

mailto:privacy@nexum.eu


Gennem disse cookies kan vi optimere og personalisere din oplevelse på og brug af vores hjemmeside. 
Disse cookies kan blive placeret på din computer af os eller af eksterne udbydere, hvis tjenester vi har 
tilføjet til vores websider. 

o Analytiske cookies: 

Med disse cookies kan vi gennemgå besøg og trafik på vores hjemmeside for at måle og forbedre vores 
hjemmesides ydeevne. Disse cookies giver os mulighed for at se hvilke sider der er de mest populære, og se 
vores besøgendes browservaner. 

o Målrettede annonceringscookies: 

Vi og vores reklamepartnere kan placere disse cookies på vores hjemmeside for at identificere dine 
præferencer og tilbyde dig relevant annoncering baseret på dine interesser. Du kan se disse annoncer på 
andre websteder, du besøger. 

3. Cookies levetid 

Cookiens levetid vil ikke overstige 13 måneder, eksklusive tredjepartscookies, som kan have en længere 
levetid. 

4. Cookiehåndtering 

Brugeren kan begrænse brugen af cookies eller deaktivere dem ved at bruge indstillingerne eller 
mulighederne i sin browser (Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari, ...). Gennem sin browser kan brugeren 
også undersøge og rense alle eller dele af de cookies, der er gemt på dennes enhed. Brugeren kan finde 
instruktioner til dette formål i menuen "Hjælp" i sin browser. Vores hjemmeside eller nogle af dennes 
funktioner vil muligvis ikke fungere efter dette.  

5. Opdatering 

Vi kan på et hvilket som helst tidspunkt opdatere vores cookiepolitik ved at offentliggøre en ny version på 
vores hjemmeside. Det anbefales derfor, at besøgende regelmæssigt konsulterer den. 

Sidst opdateret version: 18. februar 2020 


