Cookiepolitik

Essilor bruger cookies til at holde styr på og forbedre visse brugeraktiviteter på vores websted.
Cookies er tekstfiler, der indeholder små mængder information, som, hvis du samtykker, downloades til
din browser, når du besøger et websted. Den enhed, der placerer cookies i din browser, kan derefter
læse informationen på den cookie, der er placeret. Cookies klassificeres som enten "sessionscookies",
som ikke forbliver på din enhed, når du har lukket din browser, eller "faste cookies", som normalt forbliver
på din enhed, indtil du sletter dem, eller de udløber.
Essilor bruger følgende cookies:
●
●
●
●

Strengt nødvendige cookies
Analyse- eller performance-cookies
Funktionscookies
Målretningscookies

Du kan finde flere oplysninger om de enkelte cookies, vi bruger, og de formål, de bruges til, i tabellen
nedenfor:

Cookietitel
Cookienavn

Formål

Cookie usage consent

Denne cookie er nødvendig, for at vores
websted/vi kan
a) Genkende dig, når du vender tilbage til
vores websted

cb-enabled

Google Analytics
_ga

Hotjar

Yderligere oplysninger

Denne cookie er nødvendig, for at vores
websted/vi kan
a) Estimere vores publikums størrelse og
brugsmønstre
b) Genkende dig, når du vender tilbage til
vores websted

Google Analytics

Denne cookie er nødvendig, for at vores
websted/vi kan

Hotjar

_hjid
a) Estimere vores publikums størrelse og
brugsmønstre

Tredjepartscookies
Bemærk, at tredjepartscookies (herunder f.eks. reklamenetværk og udbydere af eksterne tjenester som
f.eks. analyse af webstedstrafik) også kan bruge cookies på vores websted. Vi har brugt partnere som
f.eks. DoubleClick og Google AdWords til at hjælpe os med at levere reklamer. Vi bruger også Google
Analytics til at hjælpe os med at analysere, hvordan vores websted bruges. Google Analytics bruger
"performancecookies" til at spore besøgendes interaktioner. F.eks. kan Google ved at bruge cookies
fortælle os, hvilke sider vores brugere besøger, hvilke der er mest populære, om besøgende har været
på vores websteder før, hvilket websted eller hvilke onlinekanaler der har henvist den besøgende til
vores websteder, og andre lignende oplysninger.
Vi har ikke ret meget kontrol over disse "tredjepartscookies", så vi foreslår, at du læser de respektive
privatlivspolitikker for disse eksterne tjenester for bedre at forstå, hvilke data disse organisationer
opbevarer om dig, og hvad de gør med dem.
● DoubleClick: http://www.google.com/policies/technologies/ads/
● Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
● Google AdWords: https://support.google.com/adwords/answer/2549116?hl=en
● Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
● Google Tag Manager: https://www.google.com/analytics/tag-manager/faq/
● Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=en
● YouTube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

Styring af cookies
Du kan på mange forskellige måder styre, hvilke cookies der placeres på dine enheder. Nødvendige
cookies kan dog ikke deaktiveres.
1. Reklamecookies
Hvis du vil deaktivere reklamecookies, kan du besøge http://www.youronlinechoices.com. Hvis du vælger
at deaktivere disse cookies, vil du få vist reklamer på internettet, men de er muligvis ikke skræddersyet til
dine interesser. Det betyder ikke, at du ikke får vist reklamer, når du er online. Du kan også administrere
denne type cookie i dine privatlivsindstillinger i den webbrowser, du bruger. Se nedenfor for at få
yderligere oplysninger.

2. Browserindstillinger
Du kan deaktivere og/eller slette de fleste typer af cookies ved at bruge dine browserindstillinger.
Bemærk, at hvis du bruger dine browserindstillinger til at blokere alle cookies, kan du muligvis ikke få
adgang til dele af vores andre tjenester. Følgende links giver oplysninger om, hvordan du modificerer
cookieindstillingerne på nogle af de populære browsere:

● Apple Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
● Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
● Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/How-to-managecookies-in-Internet-Explorer-9
● Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Med undtagelse af nødvendige cookies vil alle cookies udløbe efter 2 år.

