
Cookies 
 

Der kræves aktivt samtykke for at der må benyttes cookies (dog ikke for de nødvendige Cookies). 
De fleste virksomheder benytter idag et Cookie produkt til at administrere dette (f.eks: CookieBot, 
Cookie Information, Cookie Script m.fl.). I disse produkter skal der angives tekster, som 
brugerne af hjemmesiden bliver præcenteret for. Cookie popup, Cookie kategorier, Cookie 
Politik. 

Cookie popup. 

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale 
medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med 
vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. 
Ved at klikke ACCEPTER og gå videre på hjemmesiden giver du samtykke til brugen af de valgte 
cookies. Du kan altid tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i 
cookieoversigten, som du finder i vores cookiepolitik nederst på siden, ligesom du kan blokere 
cookies i din browser. Du kan læse mere om brugen af cookies nedenfor. Her kan du også læse om 
vores behandling af personoplysninger. 

Cookie kategorier. 

Afkrydsningsfelter og Accepter knapper dannes af produktet. Der skal angives en tekst for hver 
kategori. 

• Nødvendige: 
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere 
grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af 
hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. 

• Præference: 
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den 
måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, 
du befinder dig i. 

• Statistik: 
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med 
hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt. 

• Marketing: 
Disse cookies bruges til at give en bedre brugeroplevelse samt at spore besøgende på tværs 
af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte 
bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører. 

• Uklassificerede: 
Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med 
udbyderne af de enkelte cookies. 

Cookie politik. 

På Café Paraplyen, Kolding's hjemmeside bruger vi cookies. 



Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale 
medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med 
vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Ved at klikke 
ACCEPTER og gå videre på hjemmesiden giver du samtykke til brugen af de valgte cookies. 

En cookie er en tekstfil, der sættes på din computer, når du besøger en hjemmeside. I denne tekstfil 
gemmer hjemmesiden informationer, som den gerne vil kunne læse, næste gang du besøger siden. 
Det er ofte informationer, der er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere 
(tekniske/nødvendige cookies). Det kan også være cookies til brug for statistik, analyse af dine 
interesser på vores hjemmeside og til målrettet markedsføring. 

Det kræver samtykke fra dig. 

En cookie er en tekstfil, ikke en programfil. Det betyder, at cookien ikke selv kan gøre noget på din 
computer. Den kan ikke indsamle oplysninger, sprede virus eller på anden måde gøre skade. 
Indholdet af cookies læses og skrives af de hjemmesider, du som bruger besøger. 

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der 
vises på vores sider. 

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores 
hjemmeside. 

Alle kan afvise cookies via computerens browser-indstillinger. Fravalg af cookies vil som oftest 
nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Det er også muligt at slette allerede modtagne cookies. 
Hvordan dette gøres afhænger af, hvilken browser der anvendes. Find yderligere oplysninger om, 
hvordan man undgår cookies ved at klikke på dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering. 

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i 
vores Privatlivspolitik. 

Dit samtykke gælder for vores domæne. 

Benyttede Cookies: - se digital løsning på hjemmeside 

Liste med de benyttede Cookies dannes af produktet 


