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SIDST R EVIDER ET D 24. MAJ 2018

COOKI E -P OLI TI K – GREAT
NORTHERN A/ S
Vi anvender cookies på vores hjemmeside.

HVAD ER EN COOK IE?

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer, mobiltelefon, tablet
eller andet udstyr, du bruger til at tilgå hjemmesiden. Filen er passiv og vil
derfor aldrig kunne sprede virus eller andre skadelige programmer. Cookien
bliver blot sendt tilbage til hjemmesiden, næste gang du besøger den.

S ÅD AN B R UGE R VI COOK IES

På greatnorthern.dk bruger vi udelukkende cookies til at indsamle data om,
hvordan vores hjemmeside bliver brugt, så vi løbende kan forbedre os og gøre
oplevelsen bedre for vores brugere. Vi indsamler f.eks. data om, hvor mange
besøgende vi har, hvilke sider bliver vist mest og hvor brugerne forlader
hjemmesiden.
Den data, vi får fra cookien hos dig, vil indgå sammen med alle vores andre
brugeres data til at skabe et overordnet statistisk billede af brugen. Vi kan altså
ikke ud fra cookien se data specifikt om dig.

S ÅD AN SL ÅR DU COOK IE S F R A

Hvis du ikke ønsker at få cookies fra greatnorthern.dk, kan du i de fleste nyere
browsere vælge at slå dem fra. Du kan normalt ændre indstillingerne under
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’Indstillinger’ eller ’Præferencer’ og derefter tilføje greatnorthern.dk på lis ten
over hjemmesider, du vil blokere cookies fra.
Herunder finder du vejledninger i, hvordan du kan slette cookies i de mest
almindelige browsere:
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
K ONTAK TINFORM ATIO N

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne
cookies politik:
Great Northern A/S
Great Northern Avenue 1
DK-5300 Kerteminde
CVR-nr. 35801987
Tel. +45 3333 7711
Mail: info@greatnorthern.dk

Denne cookies politik blev sidst revideret den 24. maj 2018.

