Cookiepolitik

Formål
På vores hjemmeside bruger vi online identifikationer og -teknologier (“Cookies”) til at identificere
dig og dit udstyr, registrere din adfærd, optimere vores hjemmeside, lave en profil af dig, give dig
målrettet, digital markedsføring via vores egne medier og via tredjepart. Det bemærkes, at denne
cookie politik kun gælder for Mjødgårds hjemmeside.
Hvad er en cookie?
En cookie er en tekstfil, som placeres på din harddisk af en webserver. Cookies indeholder
oplysninger, der senere kan læses af en webserver på det domæne, som udstedte cookien til dig
dvs. hjemmesiden genkender dig, næste gang du besøger den. Cookies kan ikke bruges til at køre
programmer eller sende virus til din computer.
Tredjepartscookies
Vores hjemmeside gør brug af tracking programmer fra bl.a. [Google Analytics, Google AdWords,

Google Tag Manager, Facebook og Instagram], der også sætter Cookies og dermed kan lagre og
tilgå lagrede data om dig og deler dem med os og viser målrettet indhold på sociale medier som fx
Facebook, Youtube, Twitter og Instagram. Hvis du interagerer med vores indhold fra sociale
medier, vil din adfærd blive tracket af tredjepart og det sociale medie kan evt. henføre disse data til
din profil på det sociale medie. Den behandling, som det sociale medie foretager, ligger uden for
Mjødgårds kontrol og er udelukkende et forhold mellem dig og det sociale medie.
Fravalg af cookies
Hvis du ikke ønsker, at vi indsamler og gemmer data om dig, kan du slå Cookies fra i indstillingerne
fra din internet-browser. Måden afhænger af, hvilken internet-browser du anvender. Her kan du
læse, hvordan du gør, hvis du bruger Firefox, Google Chrome eller Internet Explorer, Windows 7, 8.1
og 10.
Klage
Du kan klage over vores Cookie brug os via vores kontaktoplysninger som du finder på
hjemmesiden.

Sådan sletter du cookies
Se vejledning her.
Google Analytics (trafikmåling)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge
cookies fra Google Analytics her.
Google Adwords remarketing (reklame)
Websitet bruger cookies fra Google Adwords til at målrette reklamer specifikt til folk, der har
besøgt drkoncerthuset.dk.
Du kan fravælge “remarketing” (reklame) cookies her.
Du kan se og slette eventuel information omkring dine interesser og demografiske gruppe, som
Google har lagret her.
Tredjeparts cookies
Mjødgård.dk bruger en række tredjeparts services på vores sider. Disse services bruger til tider
også cookies. Du kan vælge at afvise 3. parts cookies i din browser ved at følge dette link.
Du kan fravælge Google Analytics her.
Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Mjødgård, skal du rette
henvendelse til os via vores e-mail adr. Er der registreret forkerte data, eller har du andre
indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke
informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til
reglerne i lov om massemediers informationsdatabaser og Persondataloven.
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