
COOKIEPOLITIK FOR WWW.IP.DK 
IP Administration A/S gør sig umage for at tilbyde en overskuelig hjemmeside med det 
indhold, der er mest relevant for dig.  

For at det kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, som kan indsamle, behandle og sortere 
oplysninger om, hvordan du og andre besøgende bruger https://www.ip.dk/ 
("Hjemmesiden"). 

IPs brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler 
derfor, at du samtidig læser vores persondatapolitik. 

Ved at bruge Hjemmesiden accepterer du samtidig, at IP benytter cookies som beskrevet 
nedenfor, medmindre du har fravalgt cookies i din webbrowser. 

1. Hvad er cookies? 

Cookies er små tekstfiler, som Hjemmesiden kan anbringe på din computers harddisk, 
smartphone eller andet elektronisk udstyr. Cookies indeholder informationer, som 
Hjemmesiden bl.a. kan benytte til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din 
webbrowser. 

2. Hvorfor bruger IP cookies? 

Vi anvender også cookies for at samle et grundlag for at optimere trafikken på 
Hjemmesiden 

3. Tredjepartscookies 

Det er ikke kun IP, der kan sætte cookies på dit udstyr, når du besøger Hjemmesiden. 
Brugerrelaterede statistikker indsamles via cookies og Cookien opsamler oplysninger om 
din enheds placering ud fra IP-adressen, hvilke sider du besøger på Hjemmesiden, samt 
hvor lang tid, du er på dem. Denne viden bruger IP til at optimere Hjemmesiden og give 
dig den bedst mulige oplevelse. Vi bruger bl.a. systemer fra Google Analytics.  

4. Midlertidige og permanente cookies 

Der findes grundlæggende to typer cookies, "midlertidige" og "permanente". De 
midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på Hjemmesiden og slettes 
automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret 
på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men vil blive fornyet 
hver gang du besøger Hjemmesiden.  

5. Hvordan undgår og sletter du cookies? 

Hvis du ikke ønsker, at IP sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du mulighed for 
at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, 
blokeres eller slettes. Du skal som bruger være opmærksom på, at Hjemmesiden ikke vil 
fungere 100 % optimalt, hvis du sletter eller blokerer cookies. 



 

 

 


