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Om cookies 

I denne tekst kan du læse om, hvordan vi bruger cookies, fx hvorfor vi gør det, og hvordan du 
kan undgå dem. EMer dit besøg vil visse cookies fortsat være lagret på din browser 
(”permanente cookies”) mens andre kun lagres midlerSdigt i din computers hukommelse 
(”midlerSdige cookies” eller ”sessionscookies”). Hvor lang Sd hver cookie lagres, beskrives i 
tabellerne nedenfor. 

Vi bruger først og fremmest almindelige ”hUp cookies”, men placerer også en mere avanceret pixelcookie 
fra Facebook. Du kan læse mere om det på deres informaSonsside, som vi har et link Sl nedenfor. 

Du kan undgå cookies 
• Under indsSllinger i din browser kan du blokere for visse typer af cookies. I så fald 

nægter din browser automaSsk lagring af disse cookies eller informerer dig hver 
gang en hjemmeside (som vores) anmoder om at få lov Sl at lagre en cookie. 

• Når du besøger vores hjemmesider, kan du vælge ikke at give dit samtykke Sl, at vi 
bruger visse typer af cookies. Du kan også når som helst trække dit samtykke Slbage. 

• EMer dit besøg kan du undersøge og sle8e de permanente cookies, som er blevet 
lagret på din browser. For at hjælpe dig med at gøre deUe har vi angivet navnet på 
de respekSve cookies i tabellerne nedenfor. 

Cookies, som du Sdligere har givet dit samtykke Sl, kan nemt blokeres. Andre cookies er 
nødvendige for hjemmesidernes funkSonalitet. Hvis du blokerer eller sleUer sådanne cookies, 
vil ikke alle funkSonerne på hjemmesiderne og i webshoppen kunne fungere som Sltænkt, og 
du vil ikke kunne bruge alle hjemmesidernes og webshoppens funkSoner. I tabellerne 
nedenfor har vi forklaret, hvad som sker, hvis du blokerer for eller sleUe sådanne cookies. 

På datema.se, datema.no samt datemaretail.com (”hjemmesiderne”) og 
webshop.datema.se (”webshoppen”) bruges cookies. Det er teks]iler, som 
gemmes på din browser, når du besøger hjemmesiderne og webshoppen. 
Disse cookies bruges for at: 

• hjemmesiderne skal fungere, og 
• vi kan huske dine valg. 

Hvis du giver dit samtykke, placerer vi også cookies på din browser for at: 

• analysere, hvordan hjemmesiderne bruges, og 
• vise relevant markedsføring fra os på Facebook og andre hjemmesider.

http://www.webshop.datema.se/
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Ansvarlig for brugen af cookies 

Vi på Datema Ak:ebolag med organisaSonsnummer 556175–8482 er 
ansvarlige for brugen af cookies på hjemmesiderne og i webshoppen. 

Du må gerne kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål om vores brug af cookies eller vil 
indvende imod, at vi bruger cookies. Du kan træffe os på info@datema.se eller på vores 
telefonnummer 08- 517 150 00. Vores postadresse er Datema AB, Box 1492, 171 28 Solna. 

Vi bruger tredjepartscookies fra Facebook, Google og Vimeo på vores hjemmesider. Disse 
tredjeparter vil bruge informaSonerne, som indsamles, Sl deres egne formål. Vi har i tabellen 
nedenfor angivet, hvornår deUe er Slfældet, og henvist Sl, hvor du kan få mere informaSon 
om deres brug af cookies, og hvilken informaSon de indsamler. Google, Facebook og Vimeo 
lagrer alle informaSoner på servere i USA og er blevet Privacy Shield-cerSficerede for at 
kunne overføre informaSoner Sl uden for EU/EØS. I vores persondatapoliSk beskriver vi 
nærmere, hvad det indebærer, at informaSonen overføres Sl uden for EU/EØS. 

Du har ret :l at klage 

Hvis du vil have mere informaSon om cookies, Slladt behandling af cookies eller vil indgive 
en klage over vores behandling, kan du kontakte Slsynsmyndigheden for cookies. I Sverige er 
det Post- og telestyrelsen, som du finder her. 

Din integritet er vig:g for os 

For at beskyUe din integritet har vi truffet foranstaltninger for at undgå at du, som bruger 
vores hjemmesider, bliver idenSficeret. Fx lagres kun en krypteret version af din IP-adresse, 
så vi ikke kan spore, hvem du er. Når vi behandler oplysninger, som direkte eller indirekte kan 
forbindes med dig som individ, informerer vi om det i vores persondatapoliSk. 

mailto:info@datema.se
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008V77AAE&status=Active
https://www.datema.se/integritetspolicy/
http://www.pts.se/
https://www.datema.se/integritetspolicy/
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Cookies, som du kan give dit samtykke :l 

Disse cookies bruges kun, hvis du selv har givet dit samtykke derSl. Dit samtykke er selvfølgelig 
frivilligt, og du kan når som helst trække det Slbage. 

For at kunne forbedre hjemmesiden
Formål og beskrivelse Navn på cookie LagringsSd

For at analysere, hvordan du bruger vores hjemmesider, 
placeres der cookies fra Googles analyseværktøj Google 
AnalyScs. Disse cookies placerer et Slfældigt ID på din 
enhed for at kunne skelne mellem besøgende og se 
mønstre i anvendelsen af hjemmesiderne. 

Vi indsamler informaSon om din krypterede IP-adresse, 
din geografiske posiSon og anden informaSon om, 
hvordan du bruger hjemmesider, fx hvad du klikker på, og 
hvorfra du surfer, og hvor mange gange du har besøgt 
hjemmesiderne. 

InformaSonen 
bruges Sl at opSmere funkSon, indlæsningshasSghed og 
forandre hjemmesider, så de passer Sl vores besøgende. 

Du kan undgå cookies fra Google AnalyScs ved at 
downloade og installere denne browser.

_gat G o o g l e s 
cookie lagres 
i e t m i n u t 
e M e r d i t 
besøg.

_gid G o o g l e s 
cookie lagres 
i e t d ø g n 
e M e r d i t 
besøg.

_ga Googles cookie 
lagres i to år 
eMer dit besøg.

collect Googles pixel er 
en 
sessionscookie.

Hvis du blokerer/sle1er disse cookies, vil vi have et dårligere udgangspunkt :l udvikling af hjemmesiderne.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en-US
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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For at kunne vise dig relevant markedsføring
Formål og beskrivelse Navn LagringsSd

For at vise dig relevant markedsføring og Sl 
opfølgning af denne markedsføring, når du 
besøger andre hjemmesider og besøger 
Facebook, placeres en cookie fra Facebooks 
markedsføringstjenester. 

Det indebærer, at du ser søgeresultater og 
reklamebannere fra os baseret på den 
analyse, som er foretaget af, hvordan du har 
brugt vores hjemmesider og baseret på anden 

informaSon, som Facebook har om dig (såkaldt 
”profilering”). 

Her kan du foretage valg om den markedsføring, 
du ser fra Facebook under overskriMen 
annonceindsSllinger (ad sejngs) og vælge, 
hvilken markedsføring, du vil se på Facebook.

_kp Facebooks cookie 
lagres i tre måneder 
eMer dit besøg.

fr Facebooks cookies 
lagres i tre måneder 
eMer dit besøg.

tr Facebooks pixel er 
en sessionscookie.

For at vise relevant markedsføring og 
bedømme, hvordan du svarer på annoncer 
og markedsføring, placeres der cookies fra 
Googles markedsføringstjenester. 

Disse cookies styrer reklamebannere, som 
vises og måler, hvordan du svarer på annoncer 
gennem din adfærd. 

Her kan du foretage valg om dine 
annonceindsSllinger fra Google.

IDE Googles cookie lagres i 
et år eMer dit besøg.

ANID Googles cookie lagres i 
et år eMer dit besøg.

NID G o o g l e s c o o k i e 
l a g r e s i s e k s 
måneder eMer dit 
besøg.

CONSENT Googles cookie lagres i 
20 år eMer dit besøg.

1P_JAR Googles cookie lagres i 
en måned eMer dit 

besøg.

ads/ga-audiences Googles pixel er 
en 
sessionscookie.

Hvis du blokerer for/sle1er denne cookie, vil du se mindre relevant markedsføring.

https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://www.facebook.com/ads/preferences/edit/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=sv
https://policies.google.com/technologies/types?hl=sv
https://adssettings.google.com/anonymous?hl=sv&sig=ACi0TChTSjnrWet9YrBIYhky3yBa56zLB37NBOGg-0rAD-WMRmIBceXUV4LZmXjwvJc7SIMq_xs5tertySA-j7g6LfXOuwm5-B487Nv3WecO3NO-QJQQpcM
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Cookies, som placeres, når du bruger hjemmesiderne 
og webshoppen 

Disse cookies placeres på din browser, når du bruger vores hjemmesider og webshoppen. Disse cookies er 
nødvendige for at sSlle en tjeneste Sl rådighed, som du udtrykkeligt har anmodet om. Derfor er der ikke 
brug for dit samtykke. 

For at huske dine valg
Formål og beskrivelse Navn LagringsSd

Denne cookie bruges for at huske, at brugeren har 
accepteret persondatapoli:kken i webshoppen. 

haveReadInfoBanner Lagres i S år eMer dit 
besøg.

For at huske dig som bruger i webshoppen og 
eksempelvis de ordrer, som er blevet foretaget 
mellem opkald, bruges denne cookie, som 
idenSficerer dig som brugeren.

JSESSIONID Sessionscookie.

For at huske, om du har godkendt placeringen af 
de cookies, som kræver dit samtykke, bruges 
denne cookie fra Cookiebot.

CookieConsent Cookiebots cookie 
lagres i et år eMer dit 
besøg.

Hvis du blokerer for/sle1er disse cookies, kan vi ikke huske dine valg, men viser dig en version af 
webshoppen eller hjemmesiden, som ikke er :lpasset dig. Desuden har vi brug for at indsamle ny 
informa:on, når du besøger webshoppen næste gang.

For hjemmesidernes og webshoppens funk:onalitet.
Formål og beskrivelse Navn LagringsSd

For at den indlejrede videoafspiller på 
hjemmesider skal fungere bruges denne cookie fra 
Vimeo.

Vuid Vimeos cookie lagres 
i to år eMer dit besøg.

For at skelne mellem mennesker og robo8er 
bruges denne cookie fra Google.

Rc::c Googles cookie 5 
ren 
sessionscookie.

For at øge sikkerheden i webshoppen ved at 
forhindre XSRF-angreb bruges disse cookies.

nod

e 

uise

c

Lagres i S år eMer dit 
besøg.
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For at webshoppen skal kunne understø8e 
funk:onalitet for at afgøre, om indlogningen sker 
fra en anden enhed end, hvad der er blevet gjort 
Sdligere.

already.logged.in Lagres i S år eMer dit 
besøg.

Hvis du blokerer for/sle1er disse cookies, fungerer hjemmesiderne og webshoppen ikke op:malt.
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