
Cookiepolitik 

Denne hjemmeside anvender cookies, og når du besøger siden, accepterer du anvendelsen af disse. Det gør 

vi opmærksom på når du besøger hjemmesiden. Det er vi – og alle andre hjemmesideejere – forpligtet til, 

for at øge beskyttelsen af privatlivet, når vi bevæger os i den digitale verden.  

Hvad er en cookie? 

En cookie er en lille datafil, 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. 

Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere 

personer. Oplysningerne er anonyme og kobles ikke til den enkelte bruger. 

Cookien kan heller ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. 

Hvorfor bruges cookies? 

Cookies er en hjælp til besøgende på hjemmesiden, fx ved gentagne besøg på siden, hvor indstillinger og 

evt. indtastede oplysninger huskes, og derfor ikke skal indtastes igen. 

Cookies bruges også til at indsamle statistik om hjemmesiden for at kunne forbedre den. Samt til at 

målrette annoncer og tjenester i markedsføringsøjemed. 

Hvilke cookies bruger SHLRK.dk? 

Oversigt over tredjeparts cookies 

- Cloudflare 

o Indsamler statistiske data vedrørende brugernes færden på hjemmesiden 

- Twitter 

o Indsamler statistisk data vedrørende brugernes interaktion med Twitter. 

Cookies og persondata 

- Cloudflareindsamler ikke persondata i den klassiske forstand, men de holder styr på hvilke Ip-

adresser der besøger hjemmesiden og opbygger statistik over hvilke dele af hjemmesiden brugerne 

interagerer med.  

Kan cookies afvises? 

Du har mulighed for at afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du 

finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du bruger.  

Du skal være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge funktioner, som forudsætter, at 

hjemmesider kan huske dine valg.  

Vil du vide mere om cookies? 

Du kan læse mere om cookies og det juriske grundlag på Erhvervsstyrelsen.dk 

https://erhvervsstyrelsen.dk/lovgivning-og-vejledning-til-cookiebekendtgoerelsen

