På kfumsoc.dk og vores projekt-hjemmesider bruger vi cookies til at forbedre brugeroplevelsen, sikre
funktionaliteten og indhente statistik-oplysninger.

En cookie er en lille tekstbesked (datafil), som hjemmesider gemmer på din pc, tablet eller andet elektronisk
udstyr, når du besøger dem.
Cookien rummer et begrænset antal tegn, hvilket i praksis betyder, at den i sig selv ikke indeholder nogen
personlige oplysninger, men en reference, så hjemmesiderne kan genkende din pc’s besøg fra gang til gang.
En cookie kan også lægges midlertidigt på din pc i forbindelse med en aktivitet på et websted for så at blive
slettet igen, når du forlader webstedet.

Vi anvender cookies til markedsføring og optimering af navigationen og brugeroplevelsen på hjemmesiderne
samt til trafikmåling i form af 3. parts-cookie. Hvis du klikker videre på hjemmesiderne, accepterer du vores
brug af cookies. Det betyder, at vi indsamler datafilerne med henblik på at registrere antal besøgende og
populært indhold.
Cookien fortæller os, om din pc har været på hjemmesiden før, hvor længe hvert besøg har varet og hvilke
sider der er blevet besøgt, samt oplysninger om valg af browser, skærmens opløsning og størrelse m.v.
Informationerne er anonyme og anvendes kun i en opsummeret form, der også inkluderer data fra andre
brugere af hjemmesiderne, så vi kun opnår et statistisk overblik over brugen af vores hjemmesider. Dette
hjælper os med at forstå, hvordan vi kan forbedre hjemmesidernes indhold.
Vi gemmer ikke oplysninger af personlig karakter og den indsamlede data videregives ikke.

Du kan indstille din browser, så der ikke gemmes cookies på din pc. Vær dog opmærksom på, at uden
cookies kan du måske ikke bruge alle webstedets funktioner. Vi håber, at du vil tillade de cookies, vi sætter,
da de hjælper os med at forbedre hjemmesiderne.

De fleste internet-browsere giver dig mulighed for at slette cookies, blokere for dem eller advare dig og bede
om din accept, før der gemmes en cookie. Alt efter hvilken browser du anvender, kan du i dens indstillinger
og hjælpefunktioner få information om, hvordan du sætter din browser op til at behandle cookies. Du kan
også på internettet finde vejledninger til, hvordan du sletter cookies i de forskellige browsere.
Vælger du at slette dine cookies skal du være opmærksom på, at der vil være funktioner og elementer på
websiderne, der ikke længere vil fungere.

Alle danske websteder skal informere om, hvilke cookies der gemmes på din pc. Erhvervsstyrelsen har
udarbejdet en bekendtgørelse, der stiller krav om, at der skal indhentes et informeret samtykke fra brugeren.
Du kan læse om Cookie-bekendtgørelsen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her.

