Cookiepolitik
Cookies på danboligs hjemmesider
Når du besøger danboligs hjemmeside præsenteres du for et pop-op-vindue, som informerer dig om
brugen af cookies, og du bedes acceptere brugen af cookies ved at klikke på “OK”. Hvis du ikke
accepterer brugen af cookies, men fortsætter med at bruge hjemmesiden, vurderes det som værende
dit samtykke til brugen af cookies.

Her på siden kan du læse, hvilke cookies der sættes, og hvad formålet med dem er.

Kort sagt: danbolig bruger cookies

Hvad er en cookie og hvordan virker den?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser på din computer eller mobil, når du
besøger danboligs websites.

En cookie indeholder typisk et unikt nummer, som danboligs website tildeler din browser, første
gang den bruges til at besøge danboligs website og et datostempel.

Cookiens unikke nummer gør det muligt for danbolig at genkende din computer, næste gang du,
eller en anden, bruger din computer til at besøge danboligs websites igen. På den måde virker
cookien som en slags kryds, som danbolig.dk sætter på din browser.

Kort sagt: Cookies fungerer som et kryds, hjemmesiden sætter på din browser. På den
måde kan vi genkende din computer eller mobil igen, næste gang den er på besøg.

danbolig bruger cookies til at føre statistik over, hvor mange der besøger danboligs
websites
Cookien gør det muligt at kende forskellige computere fra hinanden, og det er smart, fordi cookien
på den måde gør danbolig i stand til at se forskel på, hvem der er nye brugere, og hvem der har
været der før. Det bruger danbolig blandt andet til at lave besøgsstatistik, og følge med i, om
brugertallet går op eller ned.

Kort sagt: Vi bruger cookien til at føre statistik. På den måde kan vi følge med i, hvordan
hjemmesiden bliver brugt.

Det unikke nummer, der står i cookien, er bundet sammen med danboligs statistik-system, der også
har lagret oplysninger om f.eks. hvornår besøget på danboligs websites fandt sted, hvilket land og
by der blev surfet fra, hvor lang tid besøget varede, hvilke sider der blev besøgt og hvilken
computer og hvilket styresystem der blev benyttet under besøget samt andre tekniske informationer.

På den måde kan danbolig f.eks. se, hvor mange der bestiller en salgsvurdering eller tilmelder sig et
nyhedsbrev. Det er nyttigt, fordi det gør os i stand til hele tiden at se, om sitet fungerer som det skal,
eller om vi skal lave noget om.

Kort sagt: Med cookien i hånden, kan vi slå op og se detaljer om besøg på
danbolig.dk/danboligerhverv.dk.

danbolig bruger cookies til at personalisere danbolig.dk og vise de rigtige (bolig)annoncer
danbolig bruger også cookies til at personalisere danboligs websites. Det sker ved at tjekke, om du
har en danbolig cookie i forvejen.

Hvis du har, vil danbolig f.eks. kunne slå op om du, sidst du besøgte danbolig, særligt søgte efter
bestemte ejendomme. På den måde, vil danbolig-sitet kunne sørge for at vise dig boliger til salg, der
i særlig grad passer.

Kort sagt: Med cookien kan vi genkende din computer, og vise dig indhold, vi tror passer
til dig.

danbolig bruger cookies til at få danbolig annoncer til at virke bedre
For at tiltrække brugere til danboligs websites, indrykker danbolig løbende annoncer på andre
hjemmesider – f.eks. Google eller Facebook. Når en bruger klikker på en sådan annonce, og lander
på danbolig.dk eller andre af danboligs websites, registreres dette også med en cookie. På den måde
kan vi se, hvor godt de forskellige reklamer virker.

Google og Facebook og andre partnere kan også sætte cookies, der hjælper dem med at vise
danbolig annoncerne for de rigtige brugere. Ved at lagre oplysninger om, hvem der klikker ind på
en annonce for danbolig.dk, kan de bedre målrette danbolig-annoncerne på deres egne sites.

Kort sagt: Cookies på danbolig hjemmesider bruges også til at få danbolig annoncer på
andre hjemmesider til at virke bedre. Og til at måle når der klikkes på dem.

I PDF dokumentet, du kan hente her
(https://danbolig.dk/globalassets/dokumenter/diverse/cookies2020.pdf), kan du se, hvilke cookies
der lagres på danbolig.dk.

Cookies opbevares i højst 24 måneder
De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret i højst 24 måneder, fra sidste gang du var inde
på et af vores websites. Hver gang du genbesøger et af vores websites forlænges perioden. De
pågældende cookies opbevares derfor i 24 måneder fra dit seneste besøg på et af vores websites.

Kort sagt: Cookies sletter sig selv efter max. to år.

Sådan undgår du cookies
Hvis du ikke ønsker, at der lagres cookies på din computer eller mobil, kan du blokere for alle
cookies, slette eksisterende cookies, eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie.

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en computer
med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: Ctrl + Shift + delete.

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, mobil eller tablet, skal du starte med at
finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link på listen nedenfor:

Sådan sletter du cookies i Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/da-dk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies#ie=ie-11

Sådan sletter du cookies i Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-fra-websteder?redirectlocale=daUS&redirectslug=Deleting+cookies

Sådan sletter du cookies i Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da

Sådan sletter du cookies i Opera
http://help.opera.com/Windows/9.51/da/cookies.html

Sådan sletter du cookies i Safari
https://support.apple.com/da-dk/HT201265

Kort sagt: Hvis du ikke vil have cookies, kan du blokere dem i din browser.

