COOKIES ERKLÆRING – EUROPÆISKE LOVE
Vores fortrolighedspolitik forklarer vores principper når det angår indsamling, behandling og
opbevaring af dine personlige oplysninger. Denne politik forklarer specifikt hvordan vi
implementerer cookies samt de muligheder, du har til at kontrollere dem.
Vi bruger cookies til at personalisere indhold og annoncer, for at give sociale mediefunktioner og for at
analysere vores webtrafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores sociale
medie-, reklame- og analysepartnere, som kan kombinere det med andre oplysninger du har givet dem,
eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.
DU GODKENDER VORES COOKIES HVIS DU FORTSÆTTER MED AT BRUGE VORES
HJEMMESIDE
BETRAGTNINGER
I BETRAGTNING AF, at cookies består af dele af kode, der er installeret i browseren, som hjælper os
med at give dig den tjeneste i forhold til de beskrevne formål. Nogle af de formål cookies er installeret til,
kan muligvis også kræve dit samtykke;
I BETRAGTNING AF, hvor installationen af cookies er baseret på samtykke, kan et sådant samtykke frit
trækkes tilbage når som helst efter anvisningerne i dette dokument;
I BETRAGTNING AF, at denne hjemmeside bruger forskellige slags cookies. Nogle cookies vist på
vores sider er placeret af tredjepartstjenester;
I BETRAGTNING AF, at denne erklæring er udarbejdet på grundlag af bestemmelser i flere
lovgivninger, herunder artikel 13 og 14 af forordningen (EF) 2016/679 af Europa-Parlamentet og Rådet fra
27. april 2016 – Databeskyttelsesforordningen – og Direktiv 2002/58/EF af Europa-Parlamentet og Rådet –
Direktiv om databeskyttelse.
1.

DEFINITIONER

“Anvendelse”

betyder, hvordan brugerens personlige data indsamles og
behandles.

“Godkendelse”

cookies, for at identificere brugeren, når han er logget ind i en
session.

“Cookies”

en cookie er et lille stykke data, som en hjemmeside beder din
browser om at gemme på din computer eller mobile enhed.
Cookien giver hjemmesiden mulighed for at ”huske” dine
bevægelser eller præferencer over tid.

“Controller” eller “Data Controller”

betyder den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed,
agenturet eller en anden enhed, der enten alene eller sammen
med andre bestemmer formålet og midlerne til behandlingen af
personoplysninger; hvor formålene og midlerne til behandling er
bestemt af Unionen eller medlemsstatens lovgivning, kan
controlleren, eller de specifikke kriterier for dens udnævnelse,
fastsættes af Unionen eller medlemsstatens lovgivning.
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“Den registrerede”

betyder den fysiske person, som personoplysningerne henviser
til.

“Europæiske Union (eller EU)”

medmindre andet er angivet, inkluderer alle henvisninger til Den
Europæiske Union i dette dokument til alle nuværende
medlemslande i EU og Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde.

“Førsteparts cookies”

betyder de cookies, der indstilles af webserveren på den besøgte
hjemmeside og deler det samme domæne.

“Load-balancing”

cookies i hele sessionens varighed.

“Vedvarende cookie”

cookie der forbliver på brugerens computer/enhed i et
foruddefineret tidsrum.

“Personlig Data (eller Data)”

betyder enhver information der vedrører en identificeret, eller
identificerbar, fysisk person (’den registrerede’); en
identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte
eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator, såsom et
navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online
identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den
fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle
eller sociale identitet af den fysiske person.

“Processor”

betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed,
agentur eller anden enhed, der behandler personlige data på
vegne af controlleren.

“Tjeneste(r)”

betyder den tjeneste, der leveres af denne applikation som
beskrevet i de relative vilkår og betingelser på dette websted.

“Session cookie”

Cookie som er slettet når brugeren lukker browseren.

“Tredjeparts cookies”

betyder cookies, der er gemt af et andet domæne end den
besøgte hjemmesides domæne. Dette kan ske, når hjemmesiden
refererer til en fil, f.eks. JavaScript, der er placeret uden for dens
domæne.

“Tredjeparts sociale plug-in
inholdsdeling”

cookies til medlemmer af et socialt netværk, der er logget ind.

“Brugercentreret sikkerhed”

cookies, der bruges til at opdage godkendelsesmisbrug i en
begrænset vedvarende varighed.
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“Brugsdata”

betyder information indsamlet automatisk gennem denne
applikation (eller tjenester fra en tredjepart, der er ansat i denne
applikation), som kan omfatte: IP-adresser eller domænenavne
på de computere, der benyttes af brugerne af denne applikation,
URI-adresserne (Uniform Ressource Identifier), tidspunktet for
anmodningen, den metode anvendt til at indsende anmodningen
til serveren, størrelsen på den modtagne fil som svar, den
numeriske kode, der angiver status for serverens svar (vellykket
resultat, fejl osv.), oprindelsesland, funktionerne i browseren og
operationssystemet der benyttes af brugeren, de forskellige
tidsoplysninger pr. besøg (f.eks. den tid der bruges på hver side i
applikationen) og detaljerne om vejen, der bliver fulgt i
applikationen med særlig henvisning til sekvensen af de besøgte
sider og andre parametre om enhedens operationssystem og/eller
brugerens IT-miljø.

“Bruger”

den person der bruger denne applikation, som, medmindre andet
er fremhævet, hører sammen med den registrerede.

“Brugercentreret sikkerhed”

cookies, der bruges til at opdage godkendelsesmisbrug i en
begrænset vedvarende varighed.

“Bruger-input”

cookies (session-id) såsom førstepartscookies for at holde styr
på brugerens input, når du udfylder online formularer,
indkøbsvogne osv. i en session eller vedvarende cookies
begrænset til få timer i nogle tilfælde.

“Bruger-interface tilpasning”

cookies såsom sprog- eller skrifttypeindstillinger i en session
(eller lidt længere).

2.

COOKIES

2.1.

Cookies vi bruger
2.1.1. Denne applikation bruger (a) Bruger-input cookies; (b) Godkendelsescookies; (c)
Brugercentreret sikkerhedscookies; (d) Load-balancing cookies; (e) Bruger-interface
tilpasning cookies; og (f) Tredjeparts sociale plug-in inholdsdeling cookies. Ifølge EU's
rådgivende bestyrelse om databeskyttelse WP29, er disse cookies undtaget fra brugerens
samtykke.
2.1.2. Denne applikation bruger cookies til at gemme browserpræferencer og til at optimere
brugerens browseroplevelse. Blandt disse cookies er f.eks. dem, der bruges til indstilling
sprog- og valutapræferencer eller til styring af førstepartsstatistikker, der direkte anvendes af
controlleren.
2.1.3. Tekniske cookies og cookies der tjener samlede statistiske formål. Denne applikation bruger
cookies til at gemme brugersessionen og for at udføre andre aktiviteter, der er strengt
nødvendige for driften af denne applikation. F.eks. i forbindelse med fordeling af webtrafik.
2.1.4. Formål og beskrivelse:
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Formål

Beskrivelse

Ydelse

Denne applikation er bygget ved hjælp af almene
internetplatforme. Disse har indbyggede cookies, som hjælper
med kompatibilitetsproblemer (f.eks. til at identificere din
browser type) og forbedre ydelsen (f.eks. hurtigere indlæsning
af indhold).

Sikkerhed

Hvis du tilmelder dig adgang til et begrænset område, sikrer
vores cookies, at din enhed er logget i hele dit besøgs varighed.
Du skal bruge dit brugernavn og din adgangskode for at få
adgang til de begrænsede områder.

Funktionalitet (teknisk)

Lad hjemmesiden huske de valg du foretager (f.eks. dit
brugernavn, sprog eller det område, du befinder dig i), og give
forbedrede og mere personlige funktioner. Disse cookies kan
også bruges til at huske ændringer du har foretaget i
tekststørrelse, skrifttyper og andre dele af websider, som du
kan tilpasse.

Analytisk

Vi bruger flere tredjepartsanalyseværktøjer til at hjælpe os med
at forstå, hvordan webstedets besøgende bruger vores
hjemmeside. Dette giver os mulighed for at forbedre kvaliteten
og indholdet til dig. De samlede statistiske data dækker emner
såsom samlede besøg eller sidevisninger og henviser til vores
hjemmeside.

2.1.5. Herunder er eksempler på cookies vi bruger med forklaringer af deres formål. Bemærk at
dette ikke er en fuldstændig liste, men snarere en repræsentation.
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Cookie

Beskrivelse og formål

Type

CAMPAIGNE.SUB_ID_COOKIE

Analytisk.

Førstepartscookie.

OAGEO

Geo-placering information.
Funktionalitet og ydelse.

Tredjepartscookie.

_gat

Analytisk.

Tredjepartscookie.

_ga

Analytisk.

Tredjepartscookie.

_gid

Analytisk.

Tredjepartscookie.

_utma

Analytisk.

Tredjepartscookie.

_utmc
_utmb

Analytisk.

Tredjepartscookie.

_utmz

Analytisk.

Tredjepartscookie.

LAYOUT_COOKIE

Ydelse.

Førstepartscookie.

splash_i

Funktionalitet.

Førstepartscookie.

2.2.

Cookiesne bruges ikke til andet formål end anført her.

3.

TREDJEPARTER, DER INSTALLERER COOKIES

3.1.

Nogle af de nedestående tjenester indsamler statistikker i anonymiseret og samlet form og kræver
muligvis ikke brugerens samtykke eller kan administreres direkte af controlleren – afhængigt af
hvordan de er beskrevet – uden hjælp fra tredjeparter.

3.2.

Hvis tjenester, der drives af tredjeparter, er vist blandt værktøjerne herunder, kan disse bruges til at
spore dine browservaner – ud over de oplysninger der er specificeret heri og uden controllerens
viden. Der henvises til privathedspolitikken for de oplyste tjenester for detaljerede oplysninger.
(i) Analyser. Tjenesterne i dette afsnit giver os mulighed for at overvåge og analysere webtrafik
og kan bruges til at holde styr på brugeradfærd.
(a)Google Analytics (Google INC.)
Google Analytics er en webanalysetjeneste leveret af Google Inc. (”Google”). Google bruger
de indsamlede data til at spore og undersøge brugen af denne applikation, til at udarbejde
rapporter om dens aktiviteter og dele dem med andre Google-tjenester. Google kan muligvis
bruge de indsamlede data til at kontekstualisere og personalisere annoncerne i sit eget
annoncenetværk.
Personlige data indsamlet: Cookies og Brugerdata.
Behandlingssted: USA
Du kan fravælge Google Analytics ved at besøge www.google.com/settings/ads eller https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Privathedspolitik - https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
(ii) Reklame. Denne type tjeneste gør det muligt for brugerens data at blive brugt til
reklamekommunikationsformål, der vises i form af bannere og andre reklamer i denne applikation.
(a) Revive Adserver Platform
Revive Platform er en open source annonceserver som er drevet af et non-profit-selskab ved
navn Revive Software and Services BV. Vi bruger denne platform til at vise vores interne
annoncer.
For mere information om Revive platform og GDPR - https://www.revive-adserver.com/
privacy/gdpr/ og https://www.revive-adserver.com/privacy/personal-data/

4.

HVORDAN DU KAN GIVE ELLER TILBAGETRÆKKE SAMTYKKE TIL
INSTALLATIONEN AF COOKIES

4.1.

I TILÆG TIL, HVAD DER ER SPECIFICERET I DETTE DOKUMENT, KAN BRUGEREN
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ADMINISTRERE PRÆFERENCER FOR COOKIES DIREKTE FRA DERES EGEN BROWSER
OG FORHINDRE – FOR EKSEMPEL – TREDJEPARTER FRA INSTALLATION AF COOKIES.
4.2.

Gennem browserpræferencer er det også muligt at slette cookies, der er installeret førhen, herunder
de cookies der muligvis har gemt det oprindelige samtykke til installationen af cookies fra denne
hjemmeside.

4.3.

Brugeren kan kontrollere og/eller slette cookies, se detaljer på aboutcookies.org. Brugeren kan slette
alle cookies, der allerede findes på deres computer, og kan indstille de fleste browsere til at
forhindre, at de placeres. Hvis man gør dette, skal man muligvis manuelt justere nogle præferencer,
hver gang man besøger en hjemmeside, og nogle tjenester og funktioner fungerer muligvis ikke.

4.4.

Med hensyn til cookies der er installeret af tredjeparter, kan brugeren administrere deres
præferencer og tilbagetrækning af deres samtykke ved at klikke på det relaterede fravalg-link (hvis
givet), ved at bruge de midler, der gives i tredjepartens privathedspolitik, eller ved at kontakte
tredjeparten.

4.5.

Da installationen af tredjepartscookies og andre sporingssystemer gennem de tjenester, der bruges i
denne applikation, ikke kan kontrolleres teknisk af controlleren, skal specifikke henvisninger til
cookies og sporingssystemer installeret af tredjeparten betragtes som anvisende. For at få
fuldstændige oplysninger anmodes brugeren venligst at læse privathedspolitikken for de respektive
tredjepartstjenester vist i dette dokument.

4.6.

På grund af kompleksiteten af identificeringen af teknologier, der er baseret på cookies, er brugerne
opfordret til at kontakte data-controlleren, hvis de ønsker at modtage yderligere oplysninger om
brugen af cookies ved hjælp af denne applikation.
****

Controllerens kontakt information
Dating Factory
Tyche Technologies AG, LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1
6300 Zug, Switzerland,
+41 445 802 054
legal@datingfactory.com
Cookie erklæring sidst opdateret [04/05/2020]
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