Captum Groups brug af cookies
Ligesom andre websites anvender vi cookies, web beacons og andre lignende teknikker (samlet ”cookies”) for at lette og forbedre
din oplevelse hos os. Cookies er en måde at lagre og genanvende information fra din computer under besøget på vores site eller
ved gentagne besøg. Informationen anvendes først og fremmest for, at hjemmesiden fungerer som tiltænkt. Cookies er ikke koblet
til dig som person, men kun til den computer, hvorpå de lagres.
Captum Group AB anvender en samtykkemodel, som kaldes ”underforstået samtykke” / ”implied consent”. Det indebærer, at
cookies efterlades allerede på den første side, du ser, på vores hjemmeside, men at de kan slås fra når som helst derefter ved at
ændre browserens indstillinger. I og med at de slås fra, vil de fleste cookies ikke blive opdateret, og kun strengt nødvendige nye
cookies vil blive skabt.
I og med at du går videre fra den første side af vores hjemmeside uden at forhindre, at cookies anvendes, samtykker du til, at vi
anvender cookies på den måde, som beskrives i denne cookie policy.
Vi anvender cookies til at få generel information om, hvilke sider du besøger, og i hvilken rækkefølge.
Din webbrowser eller enhed tillader dig oftest at ændre indstillingerne for brug og udstrækning af cookies. Gå til din webbrowser
eller enheds indstillinger for at lære mere om, hvordan du justerer indstillingerne for cookies. Du kan for eksempel vælge at
blokere alle cookies eller slette cookies, når du lukker din webbrowser.
Tænk på, at visse af vores tjenester måske ikke fungerer, hvis du blokerer eller sletter cookies.
Her følger en beskrivelse af de forskellige typer af cookies, som anvendes på denne hjemmeside, samt eksempler på de vigtigste af
vores servicepartnere.

Strengt nødvendige cookies
Nogle få cookies er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer. De opstår sædvanligvis, når du udfylder en formular eller beder om
en anden tjeneste.
Disse cookies gemmer ingen personlig identificerbar information. De fleste af disse cookies er såkaldte ”session cookies”, hvilket
betyder, at de fjernes, når webbrowseren lukkes.
Hvis du i din webbrowser slår sådanne cookies fra, vil dele af vores hjemmeside ikke fungere som tiltænkt.

Cookies til analyse og andre specialfunktioner
Disse cookies lader os tælle besøg og kilder, så vi kan måle og forbedre vores hjemmeside på forskellige måder. De lader os vide,
hvilke sider som er mest og mindst besøgt, og vi kan forstå, hvordan vores brugere anvender vores hjemmeside.
Al information, som disse cookies indsamler, er aggregeret, og vi opbevarer ikke nogen personlig information om dig eller din
computer i disse cookies. Hvis du ikke vil tillade disse cookies, får vi ikke at vide, hvornår du har besøgt vores hjemmeside eller
kortlægge, hvordan du har anvendt hjemmesiden.
Eksempler på servicepartnere, som sætter disse typer cookies, er Google Analytics, VE Interactive, Questback, Sessioncam,
Maxymiser og Visual Website Optimizer.
Alle sådanne partnere og tredjeparter sætter også deres egne cookies, når du besøger vores hjemmeside.
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