Cookie politik for www.Kirsten-Gunnar-Fonden.dk
Kirsten og Gunnar Fonden ønsker at tilbyde en overskuelig og hjemmeside, som fungerer stabilt og er nem
for dig at benytte. Derfor bruger vi teknologier, som kan indsamle oplysninger om dig og om hvordan du og
andre besøgende bruger www.Kirsten-Gunnar-Fonden.dk ("Hjemmesiden"). Vi ønsker med denne politik at
skabe gennemsigtighed og give dig et fuldt overblik over, hvad behandlingen af dine oplysninger
indebærer, hvad du skal være opmærksom på, samt hvilke muligheder du har for at modsætte dig
behandlingen.
Behandling af personoplysninger ved brug af cookies
Kirsten og Gunnar Fondens brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler
derfor, at du også læser vores privatlivspolitik, som beskriver vores behandling af personoplysninger og
dine rettigheder. Du kan finde vores privatlivspolitik her

Samtykke
Første gang du besøger Hjemmesiden fra en given enhed, skal du tage stilling til, om du vil tillade andre
cookies end dem, der er strengt nødvendige for at Hjemmesiden kan fungere. Du kan se i skemaet
nedenfor, hvilke cookies vi benytter. Cookies, der ikke er nødvendige for at hjemmesiden fungerer, vil kun
blive anvendt i det omfang, du har tilvalgt cookies i det ”cookie-banner”, du bliver præsenteret for, når du
besøger Hjemmesiden første gang fra en given enhed.
Vær opmærksom på, at andre kan have besøgt Hjemmesiden fra den anvendte enhed før dig – i så fald vil
du ikke blive præsenteret for muligheden for at til- eller fravælge cookies, med mindre du først sletter
eksisterende cookies på den anvendte enhed.

Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, som Hjemmesiden kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller
andet elektronisk udstyr. Ordet "cookies" betyder i denne politik og i samtykket dog også andre former for
automatisk dataindsamling, f.eks. Flash-cookies (Local Shared Objects), Web Storage (HTML5), Javascripts
eller cookies sat ved brug af andet software. Ordet "cookies" omfatter også oplysninger om MAC-adresse
og andre oplysninger om din enhed.
Der findes grundlæggende to typer cookies, "midlertidige" og "permanente". De midlertidige cookies er
knyttet til det aktuelle besøg på Hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De
permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis
periode, men vil blive fornyet hver gang du besøger Hjemmesiden.
Du kan finde en nærmere beskrivelse i cookieoversigten.

Hvordan undgår og sletter du cookies?
Hvis du ikke ønsker, at Kirsten og Gunnar Fonden sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du til
enhver tid mulighed for at ændre eller tilbagekalde dit samtykke ved slette alle cookies og herefter tilgå
Hjemmesiden på ny og der tage stilling til, i hvilket omfang du vil tillade cookies, ligesom du kan blokere
cookies i din browser.
Hvordan du sletter eller blokerer cookies afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du
flere browsere, skal du ændre eller tilbagekalde dit samtykke i alle browsere eller blokere cookies i alle
browsere. Du skal som bruger være opmærksom på, at Hjemmesiden muligvis ikke vil fungere 100 %
optimalt, hvis du sletter eller blokerer cookies.

Hvilke cookies bruges og til hvilke formål?
Nedenfor kan du se, hvilke cookies Hjemmesiden bruger, hvem der sætter de enkelte cookies og til hvilke
formål de enkelte cookies bruges, samt hvor længe cookies opbevares på dit udstyr:
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