
 

 

DYREVÆRNETS COOKIEPOLITIK 
 

Cookies 

 

Dyreværnets hjemmeside anvender cookies. Når du besøger vores hjemmeside, bliver du derfor bedt om at tage stilling til, om du vil acceptere eller ikke acceptere cookies. Hvis du 

accepterer eller klikker videre på siden, giver du dit samtykke til vores cookies. 

Cookies anvendes af stort set alle hjemmesider, og alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om deres brug af cookies. 



Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din computer, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre 

typer cookies skal vi indhente dit samtykke. 

Hvad er en cookie? 

En cookie er en datafil, som gemmes på din computer, når du besøger en hjemmeside via en given browser. Cookies kan være helt nødvendige for, at du kan bruge bestemte 

funktioner og services på en given side. 

Filen kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. 

Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder blandt andet information om brugerindstillinger, login, og hvordan hjemmesiden benyttes. Cookies 

gør det på denne måde muligt at genkende din computer ved tilbagevendende besøg på hjemmesiden og samle information om, hvilke sider og funktioner, du bruger under dine 

besøg. 

Der er ingen personlige oplysninger i cookies. Det betyder, at de ikke kan se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor - eller om computeren bruges af en eller flere personer. 

Cookies er også en hjælp til dig selv, fordi de hjælper dig til nemt at kunne genfinde de hjemmesider, du tidligere har besøgt, og evt. huske tidligere indtastninger eller præferencer, så 

du ikke skal angive dem igen. 

Hjemmesidens brug af cookies 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Vi bruger cookies til statistik og webanalyse, så vi kan forbedre din brugeroplevelse og målrette indholdet til dine behov og 

interesser. Det sker ved, at vi via cookies registrerer alt, hvad du klikker på, og hvorvidt du bruger vores hjemmeside. Derudover bruger vi også marketing cookies på vores 

hjemmeside. Det betyder, at dine handlinger på vores hjemmeside bliver brugt til at målrette relevante og engagerende annoncer på de sociale medier. 

Cookies hjælper os desuden til at opdage uhensigtsmæssigheder på sitet, såsom døde links og tilgængelighedsfejl. Vi holder også øje med, hvor mange brugere vi har, hvilke kilder, de 

kommer fra, hvilke sider og funktioner der bliver brugt mest, hvilke browsere der bliver brugt m.m. Desuden bruger vi cookies til at måle, om vi har succes med de kampagner, vi kører 

på siden, f.eks. indsatser, der skal skabe støttebidrag og medlemmer. 



Cookies er også nødvendige for, at funktionerne i vores webshop fungerer korrekt, f.eks. når du vil donere et beløb og skal igennem betalingsflowet. Cookies gør blandt andet også, at 

computeren kan huske de informationer, der skal bruges i forbindelse med et køb, så du ikke skal taste dem flere gange. 

Cookies på www.dyrevaernet.dk 

 

Cookie Udbyder Kategori Type Udløb 

_cfduid dyrevaernet.dk Nødvendig HTTP 1 år 

@@History/@@scroll|# dyrevaernet.dk Statistik HTML Persistent 

_dc_gtm_UA-# dyrevaernet.dk Statistik HTTP Session 

_ga dyrevaernet.dk Statistik HTTP 2 år 

_gid dyrevaernet.dk Statistik HTTP Session 

collect Google-analytics.com Statistik Pixel Session 

r/collect doubleclick.net Marketing Pixel Session 

SNC dyrevaernet.dk   HTTP 2 år 



Cookie Udbyder Kategori Type Udløb 

SNS dyrevaernet.dk   HTTP Session 

Hvis du vil undgå cookies 

Du kan altid blokere for cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Du kan også slette eksisterende cookies. Alle browsere tillader, at du sletter cookies 

enkeltvis eller alle på en gang. 

Hvordan du blokerer eller sletter cookies, og hvor du finder indstillingerne, afhænger af hvilken browser du bruger. Husk, hvis du afviser cookies, er der mange funktioner og services 

du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at webstedet kan huske de valg, du foretager. 


