COOKIEPOLITIK

COOKIEPOLITIK: WWW.POF.DK
Frederikshavn Havns website bruger cookies. Websitet bruger forskellige typer af cookies,
og nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.
Vi bruger cookies til at forbedre vores website og brugerens oplevelse af sitet.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale
medier, filmdeling og analysepartnere.
Formålet med cookies på vores website er:
• Teknisk funktionalitet - så vi kan huske dine indstillinger, og du kan bruge sitets
forskellige funktioner
• Trafikmåling - så vi ved hvor mange, der besøger vores website
• Optimering - så vi hele tiden kan forbedre sites struktur og brugervenlighed
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre brugerens oplevelse mere
effektiv. Cookies gemmes på din computer, mobil eller tablet med det formål at genkende den,
huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks.
virus.
Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for driften
af vores websted og for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at
bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.
Når du besøger vores website, vil du blive bedt om at tage stilling til, hvorvidt du vil give
samtykke til cookies.
Frederikshavn Havn indsamler oplysninger fra brugere af websitet, når du giver samtykke til det
gennem vores cookiebanner, eller når du udfylder en formular på www.pof.dk. Vi placerer altså
først cookies, som kræver dit samtykke, når du har givet os dit samtykke.
Du kan læse mere om, hvilke cookies vi bruger (herunder formål og udløb) på vores
cookiebanner under ”Cookie declaration” og ”About cookies”.
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger om dig, skal du undlade at give dit samtykke
til brug af cookies, slette cookies fra din browser eller helt undlade videre brug af websitet.
Hvis du vælger at slette eller blokere cookies, vil websitet stadig fungere, men du kan risikere,
at sitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
Du kan når som helst ændre eller trække dit samtykke tilbage fra cookiebanneret på vores
website.
Angiv venligst dit samtykke-id og dato, hvis du kontakter os vedrørende dit samtykke.
Du kan få mere at vide om, hvordan du kan kontakte Frederikshavn Havn, og hvordan vi
behandler persondata i vores persondatapolitik.
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