
 

Cookiepolitik 
Vores hjemmeside www.sjoc.dk bruger cookies.  

Hvad er en cookie? 
Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde 
at få et website til at fungere efter hensigten. 

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at 
genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges 
med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller 
om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede 
computervirus eller andre skadelige programmer. 

Denne hjemmeside anvender cookies.  

Slå cookies som vi bruger her på siden 
til og fra 
Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold, 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. Vores partnere kan kombinere disse data med 
andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres 
tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores 
hjemmeside. 

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse 
mere effektiv. 
 
Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at 
sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre 
typer cookies skal vi indhente dit samtykke. 
 
Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts 
tjenester, der vises på vores sider. 
 
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 følgende domæner: sjoc.dk, *.sjoc.* 


