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Cookie Politik for MySafePay DK
Hvad er cookies?
Som mange andre hjemmesider bruger dette site cookies. Cookies er små filer, der downloades til din
computer, for at forbedre din oplevelse på hjemmesiden. Nedenfor beskriver vi, hvilke oplysninger der bliver
samlet, hvordan MySafePay bruger dem, og hvorfor MySafePay i visse tilfælde har behov for at gemme disse
cookies. Vi vil også oplyse, hvordan du kan forhindre, at disse cookies gemmes på din computer, men dette
kan dog nedgradere eller "bryde" visse elementer af funktionerne på hjemmesiden.
For mere generel information om cookies kan du læse mere på Wikipedia om HTTP Cookies.
Sådan bruger vi cookies
Vi bruger cookies af en række forskellige årsager. Desværre er der i de fleste tilfælde ingen mulighed for at
deaktivere cookies uden helt at deaktivere funktionaliteten og funktionerne, der findes på denne hjemmeside.
Det anbefales at du tillader alle cookies, hvis du ikke er sikker på, om du har brug for dem eller ej.
Deaktivering af cookies
Du kan forhindre cookies ved at justere på indstillingerne i din browser (se under Hjælp i din browser). Vær
opmærksom på, at deaktivering af cookies vil påvirke funktionaliteten af denne og mange andre websteder,
du besøger. Deaktivering af cookies vil normalt medføre, at du også deaktiverer visse funktioner på dette
websted. Derfor anbefales det, at du ikke deaktiverer cookies.
Vores cookies
Hvis du opretter en konto hos os, bruger vi cookies til styring af tilmeldingsprocessen og generel
administration. Disse cookies bliver normalt slettet når du logger ud, men i nogle tilfælde kan de forblive for
at huske dine MySafePay præferencer, efter du er logget ud, til når du returnerer/logger ind igen.
MySafePay hjemmesiden bruger cookies, når du er logget ind, så vi kan huske disse præferencer. Dette
afhjælper dig i at skulle logge ind hver gang du besøger en ny side. Disse cookies fjernes typisk eller ryddes når
du logger ud, for at sikre at du kun har adgang til begrænsede funktioner og områder, når du er logget ud.
MySafePay hjemmesiden kan tilbyde nyhedsbreve og e-mail abonnementstjenester, og cookies kan bruges til
at huske, om du allerede er registreret, og om der skal vises meddelelser, der kun er relevante for abonnenter.
Når du udfylder en online formular, som den der findes på vores kontaktside, kan cookies indstilles til at huske
dine brugeroplysninger for fremtidig korrespondance.
Tredjeparts cookies
I særlige tilfælde bruger vi også cookies fra betroede tredjeparter. I det følgende afsnit beskrives hvilke
tredjeparts cookies du kan støde på via denne hjemmeside.
Denne hjemmeside bruger Google Analytics, som er et af de mest udbredte og pålidelige analyse værktøjer på
internettet. Vi bruger dette til at forstå, hvordan du bruger vores hjemmeside for derved at kunne forbedre
din oplevelse på siden. Disse cookies kan spore informationer, så som hvor lang tid du bruger på hjemmesiden
samt hvilke sider du besøger.
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Har du brug for flere oplysninger om Google Analytics-cookies, kan du finde masser af information på den
officielle Google Analytics-side.
Tredjepartsanalyser bruges til at spore og måle brugen af denne hjemmeside, så vi kan fortsætte med at
producere det rette indhold. Disse cookies kan spore informationer, så som hvor lang tid du bruger på
hjemmesiden samt hvilke sider du besøger. Alt dette er med til, at vi kan forbedre din oplevelse af vores
hjemmeside.
Fra tid til anden tester vi nye funktioner og foretager ændringer på hjemmesiden. Når vi stadig tester nye
funktioner, kan disse cookies bruges til at sikre, at du får en ensartet oplevelse, mens du er på vores
hjemmeside. Samtidig kan disse cookies give os en forståelse for, hvilke optimeringer vores brugere
værdsætter mest.
Ved salg af vores produkter er det vigtigt for os at forstå statistikker om, hvor stor en andel af vores samlede
antal besøgende på vores hjemmeside, der rent faktisk foretager et køb. Dette gør vi ved at bruge cookies, og
betyder at vi kan fortage mere nøjagtige forretningsprognoser, samt giver os mulighed for at overvåge vores
reklamer- og produktionsomkostninger, hvilket gør at vi kan sikre den bedst mulige pris til dig som kunde.
Den Google AdSense-service vi bruger til at vise annonceringer, bruger en DoubleClick-cookie til at vise mere
relevante annoncer på tværs af internettet og begrænse antallet af gange, som en given annonce bliver vist
for dig.
For mere information om Google AdSense, se de officielle FAQs om beskyttelse af privatlivets fred i Google
AdSense.
Vi bruger også social media ikoner og plugins på denne hjemmeside, som giver dig mulighed for at oprette
forbindelse til dit sociale netværk på flere forskellige måder. For at dette kan fungere, vil Facebook og LinkedIn
sætte cookies på vores hjemmeside for at kunne bruge disse til at forbedre din profil på deres hjemmeside og
for at kunne indsamle data, som de beholder af forskellige årsager. Yderlig information om dette findes i deres
respektive privatlivspolitikker.
Mere information
Forhåbentligt har denne oversigt klargjort, hvordan vi benytter os af cookies på vores hjemmeside og som
tidligere nævnt, hvis du er i tvivl om noget, så er det normalt mere sikkert at tillade cookies i tilfælde af, at det
er tilknyttet til nogle af de funktioner, du benytter på vores hjemmeside. Søger du stadig mere information
om cookies, kan du kontakte os via vores kontaktformular eller skrive til os på: support@mysafepay.dk
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