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Indledning
Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies
beskriver, hvordan Internetkompagniet ApS indsamler og behandler personoplysninger om dig.
Du vil blive bedt om at bekræfte brugen af cookies når du besøger hjemmesiden
internetkompagniet.dk
Hvilke persondata indsamler vi og til hvilke formål?
Vi indsamler ikke personoplysninger. Vores eneste formål med anvendelse af cookies er måling af
trafik vha. Google Analytics.
•

Google Analytics: Der benyttes cookies fra Google Inc. for at give os informationer om dit
besøg, som bruges til statistik over besøgende på hjemmesiden. Disse data kobles ikke til
dine øvrige persondata.

Sådan afviser du cookies
Ved at ændre indstillingerne i din browser, kan du afvise cookies på din computer. Hvordan du
ændrer indstillingerne i din browser afhænger af, hvilken browser du anvender. Vælger du at
indstille din browser, så du ikke modtager cookies, skal du være opmærksom på, at du kan gå glip
af funktioner og lignende på hjemmesiden, som i så fald ikke vil fungere.
Sådan sletter du dine cookies
Hvis du tidligere har accepteret cookies, kan disse også slettes. Det gør du ligeledes i
indstillingerne af din webbrowser.
Hvad er grundlaget for vores behandling?

Vores behandling af Cookiedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for, at vi kan varetage
vores legitime interesser i at forbedre brugeroplevelsen ved brug af internetkompagniet.dk og
tilbyde vores kunder de mest relevante ydelser.

Ændringer til denne Politik
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger
kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Politik. Gør vi
det, retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer
giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik kan du kontakte os på
info@internetkompagniet.dk
Dette er version 1.0, sidst opdateret den 24. maj 2018.
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