Cookiepolitik – hjemmeside med webshop (B2C og B2B)
På hjemmesiden www.isay.dk anvender vi cookies i overensstemmelse med nærværende cookiepolitik.

1.

Ejeroplysninger

ISAY A/S
Knudlundvej 3, DK-8653 Them
CVR 29011753
Tel 87244500
Mail info@isay.dk
2.

Hvad er en cookie?

Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde
nødvendige for at levere en given service på hjemmesiden.
En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone el.
lign.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik
over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en
passiv fil og kan således ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte 3.
parter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der
gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.
Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben
(sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.
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3.

Cookies på www.isay.dk

På www.isay.dk bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og til
at forenkle og forbedre dit besøg. Endvidere bruger vi cookies til at gennemføre ordrer i vores
webshop. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere.
Vi bruger følgende typer cookies på www.isay.dk:
www.isay.dk sætter som 1. part:

Navn:

Type:

Formål:

Varighed

Sessionscookie

Adskille brugerne fra Udløber når browhinanden.
seren lukkes.

Sessionscookie

Huske valgt tøjstørrel- Udløber når browse, pasform og farve.
seren lukkes.

Persistent cookie

Indsamle statistik om, 2 år
hvornår brugeren har
besøgt hjemmesiden
samt oplysninger om,
hvilke sider brugerne
typisk kommer fra og
går videre til.

Persistent cookie

Huske evt. indhold i 1 måned
indkøbskurven.

Derudover sætter følgende 3. parter cookies på www.isay.dk:

Tredjepart
www.emaerket.dk

Type:
Persistent cookie

Formål:
Indsamle statistik om, 2 år
hvornår brugeren har
besøgt hjemmesiden
samt oplysninger om,
hvilke sider brugerne
typisk kommer fra og
går videre til.

Varighed:

3
! /! 4

www.doubleclick.net

Persistent cookie

Vise relevante rekla- 15 minutter
mer.

www.userreport.com/

Persistent cookie

Registrere anonymise- 18 måneder
ret internetbrug på
tværs af forskellige
hjemmesider.

Læs om yderligere cookies som anvendes på www.isay.dk via vores brug af Shopify: https://
www.shopify.ca/legal/cookies

4.

Hvordan fjernes/undgås cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies.
Hvis du anvender en PC kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+
[Delete].
Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den
browser, som du anvender:

5.

•

Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Google Chrome

•

Opera

•

Safari

•

Flash cookies

Hvorfor informerer vi om cookies?

Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens IT- udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til
information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres
terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).
https://isay.dk/pages/privatlivspolitik
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6.

Behandling af persondata

For yderligere information om hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, kan du læse
vores privatlivspolitik, som du finder her https://isay.dk/pages/privatlivspolitik.

7.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til nærværende cookiepolitik, kan du kontakte os på info@isay.dk

25/5-2018

*****
Informationstekst, som tydeligt og iøjnefaldende skal vises den første gang brugeren
besøger hjemmesiden:
På www.isay.dk anvender vi cookies.
Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger
cookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og til at forenkle og forbedre
dit besøg. Endvidere bruger vi cookies til at gennemføre ordre i vores webshop.
Du kan finde vores cookiepolitik her: https://isay.dk/pages/privatlivspolitik
Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.

