COOKIEPOLITIK
BRYD TAVSHEDEN
Bryd Tavsheden gør sig umage for at tilbyde en overskuelig hjemmeside med det indhold, der er mest relevant
for dig. For at det kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, som kan indsamle, behandle og sortere oplysninger
om, hvordan du og andre besøgende bruger www.brydtavsheden.dk.
Bryd Tavshedens brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du
samtidig læser vores Privatlivspolitik.
Ved at bruge Hjemmesiden accepterer du samtidig, at Bryd Tavsheden benytter cookies som beskrevet nedenfor,
medmindre du har fravalgt cookies i din webbrowser.

1

HVAD ER COOKIES?

Cookies er små tekstfiler, som Hjemmesiden kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet
elektronisk udstyr. Cookies indeholder informationer, som Hjemmesiden bl.a. kan benytte til at effektivisere
kommunikationen mellem dig og din webbrowser.
Når du besøger Hjemmesiden, modtager du automatisk en eller flere cookies. Nogle cookies sættes af os, mens
andre sættes af tredjeparter.
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HVORFOR BRUGER BRYD TAVSHEDEN COOKIES?

Bryd Tavsheden benytter forskellige cookies for at give dig en bedre og mere skræddersyet service, når du
bruger Hjemmesiden. Vi anvender også cookies for at samle et grundlag for at optimere trafikken på
Hjemmesiden og mellem andre hjemmesider.
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TREDJEPARTSCOOKIES

Det er ikke kun Bryd Tavsheden, der kan sætte cookies på dit udstyr, når du besøger Hjemmesiden. [Eks.:
Brugerrelaterede statistikker indsamles via cookien analytics.js. Cookien opsamler oplysninger om din enheds
placering ud fra IP-adressen, hvilke sider du besøger på Hjemmesiden, samt hvor lang tid, du er på dem. Denne
viden bruger Bryd Tavsheden til at optimere Hjemmesiden og give dig den bedst mulige oplevelse. Vi bruger
systemer fra Google Analytics og Google User Content].
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ANDRE TREDJEPART-COOKIES

På Hjemmesiden kan andre tredjepartservices også benyttes, og disse services bruger til tider også cookies. Du
kan vælge at afvise tredjepartscookies i din browser - som anført nedenfor. Hvis du vælger at afvise
tredjepartscookies i din browser, kan der imidlertid være funktioner på Hjemmesiden, du ikke kan bruge. Du vil få
en fejlmeddelelse, hvori du kan læse, hvordan du ændrer indstillinger for tredjepart-cookies, så du kan
gennemføre de ønskede behandlinger.
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MIDLERTIDIGE OG PERMANENTE COOKIES

Der findes grundlæggende to typer cookies, "midlertidige" og "permanente". De midlertidige cookies er knyttet til
det aktuelle besøg på Hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies
vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men vil blive
fornyet hver gang du besøger Hjemmesiden.
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6

HVORDAN UNDGÅR OG SLETTER DU COOKIES?

Hvis du ikke ønsker, at Bryd Tavsheden sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du mulighed for at
fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Du
skal som bruger være opmærksom på, at Hjemmesiden ikke vil fungere 100 % optimalt, hvis du sletter eller
blokerer cookies.
Hvis du ønsker at fjerne de cookies, der allerede findes på dit udstyr, kan du, hvis du benytter en PC og en nyere
browser, trykke CTRL + SHIFT + DELETE samtidig. Hvis genvejstasterne ikke virker, kan du finde supportsiderne
for de mest gængse browsere samt link til sletning af flash-cookies hér:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Flash cookies
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HVILKE COOKIES ANVENDER BRYD TAVSHEDEN OG TIL HVILKE FORMÅL?

Nedenfor kan du se, hvilke cookies Hjemmesiden bruger og hvilke formål de enkelte cookies tjener:
Navn på cookies

Formål

Ansvarlig

Hvor længe
opbevares
cookien?

__utmb

Cookien laver et tidsstempel med det
præcise tidspunkt for hvornår en bruger
besøger websitet. Anvendes af Google
Analytics til at beregne hvor lang tid et
besøg på et website varer.

Google Analytics

30 minutter
(M)

__utmt

Anvendes til at drosle hastigheden på
antallet af forespørgsler til serveren.

Google Analytics

10 minutter
(M)

__utmc

Cookien laver et tidsstempel med det
præcise tidspunkt for hvornår en bruger
besøger websitet. Anvendes af Google
Analytics til at beregne hvor lang tid et
besøg på et website varer. Historisk
fungerede denne cookie i forbindelse med
__utmb-cookien for at afgøre, om
brugeren var i en ny session / besøg.

Google Analytics

Session (M)

__utmz

Gemmer trafikkilden eller kampagnen, der
forklarer, hvordan brugeren nåede
websitet.

Google Analytics

6 måneder (M)

__utma

Benyttes til at skelne mellem bruger og
sessioner. Cookien indsamler data om
antallet af gange en bruger har besøgt
hjemmesiden samt datoer for første og
seneste besøg.

Google Analytics

2 år (M)

Midlertidige = M
Permanente = P
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HttpConID

Benyttes til at sikre at en browser ikke
kan have mere end højest en forbindelse
til Basechatserveren åben samtidig.

Basechat

Session (M)

conUserID_{number} (fx.
conUserID_433435244749)

Benyttes til at genkende en bruger i
samme browser-session, fx. så
chatbeskeder fra den samme bruger kan
sendes til den samme rådgiver.

Basechat

Session (M)

reuc_{number} _{number}
(fx.
reuc_318_4163385665)

Benyttes til genkende en bruger der i
samme browser-session chatter flere
gange.

Basechat

Session (M)

ASP.NET_SessionId

Session cookie fra Microsoft asp.net
(Basechat) som giver mulighed for at det
tekniske system Basechat er udviklet i ,
kan genkende en bruger i samme browser
session.

Basechat

Session (M)
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