
Persondatapolitik og cookies 

Når du bevæger dig rundt på internettet i almindelighed, efterlader du elektroniske spor. Rent 

praktisk kommer sporene, fordi din browser automatisk sender informationer til patriotisk.dk. Det 

kan være via såkaldte cookies. 

De elektroniske spor og oplysninger handler bl.a. om: 

 de sider du kigger på hos patriotisk.dk 

 hvornår og hvor længe du er på vores website 

 den browser du bruger fx internet Explorer 8 

 dit operativsystem fx Windows 7 

 dét website du besøgte, inden du kom til patriotisk.dk 

 din ip-adresse 

 den java-version du har 

Hvordan behandler vi dine data? 

Hvis vi har dit navn og din e-mail m.v., er det, fordi du har oplyst det for at abonnere på en eller flere af vores 

elektroniske services. 

Ønsker du eksempelvis at framelde dig vores services, har du altid mulighed for det. Når du framelder dig, så 

slettes dine oplysninger automatisk. 

I forhold til de elektroniske spor patriotisk.dk indsamler, så bruges disse kun til at afvikle driften og til at 

udarbejde statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre websitet. Vi giver ikke oplysningerne videre. 

Du kan altid henvende dig til patriotisk.dk for at få oplyst, hvilke oplysninger der er indsamlet om dig, 

formålet hermed, og hvorfra oplysningerne stammer. 

Hvis du mener, at patriotisk.dk ikke bruger dine personoplysninger korrekt, eller har du spørgsmål om 

cookies m.v., så kontakt os. 

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 patriotisk.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 Googles 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. 

Vejledning i sletning af cookies: 

Vejledning fra de mest almindelige internetprogrammer: 

slet cookies på Microsoft Internet Explorer 

slet cookies på Mozilla Firefox 

slet cookies på Google Chrome 

slet flash cookies (gælder alle internetprogrammer) 

Se også minecookies.org 

 

http://windows.microsoft.com/da-dk/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/da-dk/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://support.mozilla.com/da/kb/Deleting+cookies
http://support.mozilla.com/da/kb/Deleting+cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
http://minecookies.org/

