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1. Generelt
Denne cookiedeklaration er baseret på kravene i Bekendtgørelse nr. 1148 af den 9. december 2011
om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger om slutbrugeres
terminaludstyr (Herefter ”Cookiebekendtgørelsen”).
Formålet med denne cookiedeklaration er at oplyse i hvilket omfang og hvorfor, vi anvender cookies
på vores hjemmeside. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt læser denne politik, inden du bruger
vores hjemmeside.
Udover anvendelse af cookies, behandler vi dine personoplysninger, når du anvender vores
hjemmeside. Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.
2. Hvem er ansvarlig for hjemmesiden
Denne hjemmeside er ejet og administreret af CLEMENS Advokatpartnerskab, CVR-nr. 32676561,
Skt. Clemens Stræde 7, 8000 Aarhus C (Herefter ”CLEMENS”, ”vi” eller ”os).
Hvis du har spørgsmål om denne cookiedeklaration eller vores brug af cookies i øvrigt, er du
velkommen til at kontakte os pr. e-mail på databeskyttelse@clemenslaw.dk.
3. Hvad er en cookie
Når du besøger vores hjemmeside, modtager du automatisk en eller flere cookies.
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af hjemmesiden ved
tilbagevendende besøg, og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser.
Cookies kan ikke indeholde virus.
Cookies har forskellig levetid alt afhængigt af, om der er tale om en sessions cookie eller en
persistent cookie.
Hvis der er tale om en sessionscookie, betyder det, at cookien ”lever”, fra du åbner et
browservindue, til du lukker det igen. Hvis der er tale om en persistent cookie, har cookien en
længere levetid og dækker flere browser-sessioner, således at cookien kan følge dig rundt på
internettet.

I det omfang vi anvender persistent cookies, er ”levetiden” angivet nedenfor under pkt. 4.
Herudover kan cookies placeres af forskellige parter.
Hvis der er tale om førsteparts cookies, er disse placeret af os, som ejer af hjemmesiden. Hvis der
er tale om tredjeparts cookies, er disse placeret af samarbejdspartnere/leverandører, som således
også får adgang til de data der indsamles.
I det omfang vi anvender tredjeparts cookies, er de pågældende samarbejdspartnere/leverandører
angivet nedenfor under pkt. 4.
4. Vores anvendelse af cookies
Vi anvender følgende cookies på vores hjemmeside:
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* Statistik Cookies: hjælper os med at forstå, hvordan du interagerer med hjemmesiden ved at
indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

5. Afvisning og sletning af cookies
Du har altid ret til at afvise brugen af cookies på din computer ved at ændre dine
browserindstillinger. Hvor du specifikt finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du
anvender. Vi vil dog gøre dig opmærksom på, at hvis du afviser brugen af cookies, kan der være
mange funktioner og services, du ikke kan anvende, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan
huske de valg, du foretager.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.
Du har altid ret til at slette cookies, som du tidligere har accepteret. Du kan se hvordan ved at
klikke på det relevante link nedenfor:
•

Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Google Chrome

•

Opera

•

Safari

•

iPhone, iPad og andet fra Apple

•

Telefoner med Android styresystem

•

Telefoner med Windows Phone 7, 8 eller 10

•

Flash cookies (alle browsere)

Hvis du bruger flere browsere, skal du huske at slette cookies i dem alle.

Side 3 af 3

