
Oplysninger om Cookies 

 

Hvad er en Cookie? 

En Cookie er en lille tekstfil, som en hjemmeside gemmer i din computer, telefon eller i en anden enhed, 

med information om din navigation på denne hjemmeside. Cookies er nødvendige for at gøre din online 

navigation nemmere og gøre den mere brugervenlig, og cookies skader ikke din computer. 

Denne politik bruger den generelle betegnelse “Cookies”, eftersom det er den mest brugte metode til at 

opbevare information brugt af denne hjemmeside, browser's “Local Storage” rummet bruges ligeledes 

til samme formål som Cookies. Al information inkluderet i dette afsnit anvendes ligeledes på "Local 

Storage". 

 

Hvad bruges Cookies til på denne hjemmeside? 

Cookies har en stor betydning for, hvordan vores hjemmeside fungerer. Hovedformålet med vores 

Cookies er at forbedre din navigationsoplevelse. For eksempel bruges cookies til at huske dine 

præferencer (sprog, land, osv.) imens du navigerer og til fremtidige besøg på hjemmesiden. 

Den information, der er indhentet af Cookies hjælper os ligeledes med at forbedre hjemmesiden 

gennem en vurdering af tal og brugsmønstre, vores hjemmesides egnethed til de individuelle brugeres 

interesser, en hurtigere søgning, osv. 

Ved lejligheder, hvis vi har fået dit informerede samtykke på forhånd, kan vi bruge Cookies, tags eller 

andre lignende anordninger til at indhente oplysninger, der gør os i stand til at vise dig, enten fra vores 

egen hjemmeside eller fra tredjeparts hjemmesider eller på andre måder, en reklame baseret på en 

analyse af din navigationsvaner. 

 

Hvad bruges Cookies IKKE til på denne hjemmeside? 

Vi gemmer ikke følsomme personlige oplysninger, så som din adresse, dit password, dine kreditkorts- 

eller betalingskortoplysninger, osv. i de Cookies, som vi bruger. 

 

Hvem bruger de oplysninger, der er gemt i Cookies? 

De oplysninger, der lagres i Cookies fra vores hjemmeside anvendes udelukkende af os, med undtagelse 

af dem, der er identificeret nedenfor som "tredjeparts-cookies", som anvendes og forvaltes af eksterne 

enheder for at levere tjenesteydelser, vi har anmodet om, for at forbedre vores tjenester og brugerens 

navigationsoplevelse på vores hjemmeside. Hovedformålet med disse "tredjeparts-cookies" består i at 

opnå adgangsstatistikker og at garantere de betalingstransaktioner, der foretages. 

 

Hvordan kan jeg undgå at bruge Cookies på denne hjemmeside? 

Hvis du foretrækker at undgå brugen af Cookies på denne hjemmeside, med forbehold for de ovenfor 

beskrevne begrænsninger, skal du først deaktivere brugen af cookies i din browser, og derefter slette de 

cookies, der er gemt i din browser forbundet med denne hjemmeside. 



Du kan bruge denne indstilling til at forhindre brugen af Cookies til enhver tid. 

 

Hvordan deaktiverer jeg og forhindrer brugen af Cookies? 

Du kan begrænse, blokere eller slette cookies fra denne hjemmeside til enhver tid ved at ændre 

konfigurationen af din browser ved at følge nedenstående fremgangsmåde. Mens indstillingerne er 

forskellige i hver enkelt browser, er Cookies normalt konfigureret i "Indstillinger" eller i menuen 

"Funktioner". For yderligere oplysninger om konfiguration af cookies i din browser, se "Hjælp" menuen i 

selve browseren. 

 

Hvilke særlige Cookies bruger denne hjemmeside og til hvilke formål? 

Diagrammet nedenfor viser Cookies, tags og andre lignende anordninger, der anvendes af denne 

hjemmeside, sammen med oplysninger om formål, varighed og forvaltning (ejerforvaltning og 

tredjemandsforvaltning) af hver enkelt af dem. 

 

Tekniske cookies og cookies til brugertilpasning: identifikation og autentifikation, browsing, grænseflade 
brugertilpasning, favoritter, osv.  

Disse cookies bruges til at identificere brugere under sessionen, til at hindre at brugerne skal gentage hjemmeside 
autentificeringsprocesserne, og tilbyder påmindelser om valg foretaget under sessionen eller under senere besøg, 
samt af tidligere besøgte sider, osv. 

COOKIES FORMÅL VARIGHED ADMINISTRATION 

Brugeridentifikation 

De bruges til at identificere og godkende 
brugeren. De indeholder også tekniske 
oplysninger om brugerens session, såsom for 
eksempel timeout for tilslutning, sessions-ID, 
osv. 

Session Egen  

Session-ID 

Den identificerer brugerens http session. Den 
er almindelig i alle web-applikationer til at 
identificere en brugers anmodninger under en 
session. 

Session Egen  

Navigationsstatus 

Dette gør det muligt at spore brugerens 
navigationsstatus, (starten af sessionen, 
hjemmeside, første besøg, scroll status 
afstemningsstatus, osv.).  

Session Egen  

Brugervalg 
Disse gemmer sessionsværdierne, valgt af 
brugeren såsom butik, sprog, valuta, 
produkter, størrelser, osv.  

Session Egen  

Favoritter og den 
seneste aktivitet  

Dette husker brugerens foretrukne valg 
(såsom butikker) eller dennes seneste 
aktivitet (butikker eller produkter) under 
senere besøg på hjemmesiden.  

Vedvarende Egen  

Indkøbskurv 

De gemmer oplysninger om mini 
indkøbskurven, samt brugerens 
loginoplysninger forbundet til denne 
indkøbskurv.  

Session Egen  



Protokoller 
Dette giver mulighed for ændringer, der skal 
bearbejdes mellem et sikkert domæne 
(protokol) (https), og et ikke-sikret (http).  

Session Egen  

Gaveliste Disse gemmer oplysninger om gavelisten.  Session Egen  

Produktlinje 
Disse cookies bruges til at gøre det muligt at 
navigeremellem produkter fra denne 
produktlinje. 

Session Egen  

WC_Dutti_se Mode  
Disse cookies lagrer oplysninger om 
visningmodus af hjemmesiden 

Vedvarende Egen 

 

Cookies til navigationsanalyse 

Disse cookies indsamler generiske oplysninger om brugerens login sessioner på hjemmesiden (ikke til dens indhold) 
for at give os yderligere oplysninger om disse besøg til statistiske formål. 

COOKIES FORMÅL VARIGHED ADMINISTRATION 

Oprindelse 
(WC_GASource) 

Den bruges til at kende en brugers 
oprindelsespunkt, efter at denne er nået frem til 
en side på denne hjemmeside, for eksempel, 
hvis brugeren er nået frem gennem en side om 
produktdetaljer fra et produktgitter, fra 
søgemaskinen eller fra en ekstern hjemmeside. 

Vedvarend
e 

Egen 

Google Analytics 
(__utma, __utmb, 
__utmc, __utmz) 

De gør det muligt at overvåge hjemmesiden ved 
hjælp af Google Analytics Tool, som er en 
service udbudt af Google til at indhente 
oplysninger om brugernes besøg på 
hjemmesiderne. Nogle af de oplysninger, der er 
gemt til efterfølgende analyser er: Det antal 
gange, en bruger besøger hjemmesiden, dato for 
det den pågældende brugers første og sidste 
besøg, varighed af besøgene, siden hvorfra 
brugeren fik adgang til hjemmesiden, hvilken 
søgemaskine brugeren brugte til at nå 
hjemmesiden eller hvilket link han klikkede på, 
fra hvilket sted i verden brugeren logger ind, osv. 
 
>Konfigurationen af disse cookies er 
forudbestemt af den service, der udbydes af 
Google Inc (et selskab med hjemsted i USA), 
hvorfor vi foreslår, at du konsulterer 
fortrolighedspolitikken hos Google Analytics på 
https://developers.google.com/analytics/devguid
es/collection/analyticsjs/cookie-usage, for at 
indhente yderligere oplysninger om de cookies, 
der bruges, og om hvordan du deaktiverer dem 
(med oplysning om, at vi ikke er ansvarlige for 
indholdet eller rigtigheden af tredjeparters 
hjemmesider). 

Vedvarend
e 

Tredjeparter 

Nyhedsbrev 
Konverteringstag 
(relateret til 
“Kampagnecookie 
til Nyhedsbrev“) 

Denne tag, der findes på 
ordrebekræftelsessiden, bruges kun i tilfælde af, 
at brugeren er tilmeldt hjemmesidens 
Nyhedsbrev, og hvis en cookie fra en bestemt 
kampagne er blevet gemt, hvis navn starter som 

Vedvarend
e 

Tredjeparter 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


(cm.). Taggen, i forbindelse med 
kampagnekoden til nyhedsbrev, tillader analyse 
af brugerens navigation på hjemmesiden for at få 
oplysninger om resultaterne af brugernes 
konverteringer til kampagner gennem 
nyhedsbrev. Nogle af oplysningerne, der bruges 
til navigationsanalyse er de nedenstående: 
brugerens ID-oplysninger og omkostninger ved 
den oprettede ordre, forbundet med 
nyhedsbrevskampagnen, som brugeren kommer 
fra. Konfigurationen af taggen og de tilknyttede 
cookies er forudbestemt af den service, der 
udbydes af vores serviceleverandør. 

Kildeenhed 
(WC_ItxSource)  
 

Den bruges til at genkende den enhed, hvorfra 
købet er foretaget, for eksempel for at kunne 
etablere en forskel imellem de køb foretaget med 
de enheder, der findes i butikken og andre 
enheder.  

Vedvarend
e 

Egen 

 

Cookies til købsanalyse 

Disse cookies tillader indsamling af oplysninger om den enhed, hvorfra købet er foretaget på denne hjemmeside med 
det formål at kontrollere, at disse operationer tilbyder tilstrækkelige garantier til kunderne. På intet tidspunkt gemmer 
disse cookies følsomme oplysninger såsom kreditkortoplysninger. 

COOKIES FORMÅL VARIGHED ADMINISTRATION 

Købsenhed 
(thx_guid) 

Det gør det muligt udelukkende at identificere 
enheden (PC, telefon, osv.), hvorfra købet er 
foretaget på denne hjemmeside til dets 
efterfølgende analyse med det formål at kunne 
tilbyde vores kunder en tilstrækkelig garanti for 
deres sikkerhed i forbindelse med 
købsoperationer online. Oplysningerne gemt i 
denne cookie indsamles af en ekstern 
virksomhed med henblik på at gennemføre disse 
analyser. 

Vedvarend
e 

Tredjeparter 

 

 

Dette informationsdiagram vil blive opdateret så hurtigt som muligt, efterhånden som de udbudte 

servicetjenester på denne hjemmeside ændres. Dog kan oplysningsdiagrammet midlertidigt undlade at 

medtage en cookie, en tag eller en lignende enhed som et resultat af opdateringen, selvom der altid vil 

være enheder med identiske formål som dem, der indgår i dette skema. 

 

 


