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1 Introduktion  

Denne politik forklarer, hvad cookies er og hvilke typer, der tilføjes din elektroniske enhed, 

når du besøger vores hjemmeside, og hvordan vi bruger cookies. For vores generelle 

behandling af personoplysninger henvises til vores privatlivspolitik. 

Hjemmesiden drives af Nordvestsjællands HF og VUC. Vi er dataansvarlige og sikrer, at 

dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.  
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2 Vigtig information om samtykke 

Ved at trykke ”OK” i cookieboksen samtykker du til brug af cookies i overensstemmelse med 

denne politik. Desuden accepterer du, at vi sætter cookies, der er nødvendige for internt at 

kunne forbedre din brugeroplevelse. Oplysningerne der indhentes er anonyme og anvendes 

ikke til at identificere dig personligt. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål end som 

beskrevet i denne politik. 

Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies, der afsættes på 

brugerens elektroniske enhed. Informationen skal være i overensstemmelse med cookie-

lovgivningen1. Der stilles krav om, at der skal indhentes et informeret samtykke fra 

brugeren, når hjemmesiden ønsker at lagre cookies på brugerens elektroniske enhed. 

2.1 Hvad er en cookie2?  

For at give dig en god oplevelse på vores hjemmeside anbringer vi til tider små filer kaldet 

cookies på din computer. En cookie er en entydig identifikator, der som regel består af små 

bidder tekst og kode, det er ikke en programfil. Dette betyder, at cookien ikke selv kan gøre 

noget på din computer. Den kan ikke indsamle oplysninger, sprede virus eller på anden 

måde gøre skade. 

Cookies gemmes som regel på din elektroniske enhed (fx PC, Computer, tablet eller 

smartphone) eller i din webbrowser, og de sender visse oplysninger tilbage til den part, som 

udsendte cookien.  

En cookie indsamler og indeholder typisk; 

 domænets navn (internetplaceringen),  

 hvor cookien stammer fra 

 cookiens levetid (hvornår den udløber),  

 samt et unikt genereret nummer eller lignende identifikator.  

En cookie kan også indsamle oplysninger om din elektroniske enhed, såsom 

brugerindstillinger og browserens historik.  

Andre muligheder for tracking, som kan anvendes i forbindelse med cookies kan fx være 

web beacons3(clear gifs, pixels), tracking-URLér eller Software Development Kits(SDK), 

som bruges til lignende formål. De kan anvendes til at forstå og forbedre brugen af 

tjenesten, forbedre webstedets ydeevne, overvåge trafik fra besøgende og handlinger på 

                                                           

 

 

1 Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til 

oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139279 

 med tilhørende vejledning https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning-

cookiebekendtgorelse.pdf  

Erhvervsstyrelsen https://erhvervsstyrelsen.dk/lovgivning-og-vejledning-til-

cookiebekendtgoerelsen  
2 https://erhvervsstyrelsen.dk/cookie-loven 
3 Et plug som kan overvåge brugernes adfærd på webstedet 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139279
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning-cookiebekendtgorelse.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning-cookiebekendtgorelse.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/lovgivning-og-vejledning-til-cookiebekendtgoerelsen
https://erhvervsstyrelsen.dk/lovgivning-og-vejledning-til-cookiebekendtgoerelsen
https://erhvervsstyrelsen.dk/cookie-loven
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webstedet. Da web beacons ofte fungerer sammen med cookies, vil det i mange tilfælde gå 

udover effektiviteten af disse web beacons hvis cookies blokeres. 

2.2 Findes der forskellige former for cookies? 

2.2.1 Første- og tredjeparts cookies 

Der findes cookies fra både første- og tredjeparter. Vi benytter for eksempel cookies fra 

førsteparter til at tilpasse vores hjemmeside til din browsers sprogindstillinger og til bedre at 

forstå, hvordan du bruger vores hjemmeside. Cookies fra tredjeparter tilføjes din 

elektroniske enhed af vores tjenesteudbyder. Vi benytter for eksempel cookies fra 

tredjeparter til at måle antallet af brugere på vores hjemmeside og til at gøre det muligt for 

dig at dele og ”like” indhold med andre på sociale medie-platforme fx Facebook. 

2.2.2 Sessions og vedvarende cookies 

Session-cookies varer kun, indtil du lukker din browser ned. De benyttes til mange 

forskellige formål, såsom at lære mere om, hvordan du bruger vores hjemmeside i løbet af 

en enkelt brugssession, samt til at hjælpe dig til at bruge vores hjemmeside mere effektivt.  

Vedvarende cookies har en noget længere levetid og slettes ikke automatisk, når du lukker 

din browser ned. Disse former for cookies benyttes primært til at hjælpe dig til hurtigt at 

logge på vores hjemmeside igen og til analyseformål. 

Nødvendige cookies: Disse cookies er strengt nødvendige for funktionaliteten af vores 

hjemmeside. Vi eller vores tjenesteudbyder kan fx bruge disse cookies til at verificere og 

identificere vores besøgende, når de bruger vores hjemmesider, således at vi kan stille 

vores tjeneste til rådighed for dem. 

2.3 Hvad bruger vi cookies til? 

På Nordvestsjællands HF og VUC anvendes cookies til at køre, sikre og forbedre vores 

hjemmeside for dig som bruger. Det sker ved at; 

 huske dine indstillinger (personlige præferencer)  

 genkende hvis du tidligere har besøgt vores hjemmeside 

 huske om du har accepteret vores brug af cookies på hjemmesiden eller ej 

 trafikmåling herunder; 

 generel adfærd på hjemmesiden for løbende forbedring af 

brugeroplevelsen 

 hvor mange besøger hjemmesiden 

 optimering af hjemmesidens indhold  

2.3.1 Google Analytics 

På Nordvestsjællands HF og VUC bruges Google-analytics på hjemmesiden. Google 

Analytics er en tjeneste fra Google, der bruger cookies og andre teknologier til 

dataindsamling til at indsamle oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmeside med 

det formål at rapportere tendenser relateret til vores hjemmeside. Vi anvender Google 

Analytics til at måle trafikken og adfærden på hjemmesiden, men ikke personoplysninger om 

dig. 
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2.3.1.1 Hvilke oplysninger registreres om dig? 

Ved brug af Nordvestsjællands HF og VUC´s hjemmeside registreres ved hjælp af Google 

Analytics følgende; 

 Hvilke sider, du har kigget på og hvornår (elektronisk fodspor) 

 Hvilken browser du bruger 

 Din IP-adresse anonymiseres 

 

2.3.1.2 Formål med registrering 

Vi bruger oplysninger til at se, hvordan du finder vores side og undersiderne. Vi kan for 

eksempel se om du starter fra forsiden og bevæger dig ned på undersiderne, eller om du 

hopper direkte ind på undersiderne fx via en søgemaskine.  

Oplysningerne anvendes kun til driftsafvikling og til statistik, som fx bruges til at forbedre 

opbygningen af hjemmesiden. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre og vi 

sørger for at slette dem, når de ikke længere er relevante.  

2.4 Kan jeg slette eller blokere cookies? 

Du vil kunne undgå visse cookies ved at konfigurere dine browserindstillinger eller foretage 

et fravalg direkte over for den part, der styrer cookien. Tjek dine browserindstillinger for flere 

oplysninger. Det er ikke muligt at benytte vores hjemmeside uden indstilling af cookies, men 

disse kan til enhver tid fjernes efter besøg på hjemmesiden. Du har mulighed for at 

deaktivere og slette bestemte cookies fra Google Analytics her: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

2.4.1 Opbevaringsperiode for cookies 

Alle cookies sletter sig selv efter et givent antal dage, uger eller måneder, det kan variere alt 

efter formålet. Det skal dog bemærkes, at en cookie fornyes ved hvert besøg, hvormed 

perioden nulstilles. På Nordvestsjællands HF og VUC slettes cookies efter hver session. 

 

2.5 I tilfælde af spørgsmål? 

Hvis du efter at have læst ovenstående retningslinjer for brug af cookies har spørgsmål, er 

du velkommen til at kontakte os:  

Nordvestsjællands HF og VUC  

Slotshaven 5, 4300 Holbæk 

CVR 29554226 

TLF 59480348 

E-mail Holbaek@nvsvuc.dk 

2.6 Mere information om cookies 

For yderligere information omkring cookies kan henvises til nedenstående links. 

 

 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/retningslinjer_for_cookies_erh

versstyrelsen-digitaliseringsstyrelsen.pdf (Generel information om cookies)  

 https://erhvervsstyrelsen.dk/lovgivning-og-vejledning-til-

cookiebekendtgoerelsen 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/retningslinjer_for_cookies_erhversstyrelsen-digitaliseringsstyrelsen.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/retningslinjer_for_cookies_erhversstyrelsen-digitaliseringsstyrelsen.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/lovgivning-og-vejledning-til-cookiebekendtgoerelsen
https://erhvervsstyrelsen.dk/lovgivning-og-vejledning-til-cookiebekendtgoerelsen
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 http://minecookies.org/cookiehandtering/ (Mærkningsordning - sådan sletter / 

blokere du cookies) 

 www.aboutcookies.org (oplysning og vejledning i håndtering af cookies) 

 

3 Kontrol og dokumentation 

Bestyrelsen på Nordvestsjællands HF og VUC sikrer, at overholdelsen af denne 

persondatapolitik er dokumenteret, og at dokumentationen løbende opdateres.  

3.1 Dokumentejer, godkender og versionering 

Ejer: Flemming Nybro Sørensen 

 

Politikansvarlig: Administrationschef 

Revideret af: Lasse Vollerup Revideret den: 04-12-19 Kommentarer: 

  Godkendt 
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