
Cookiepoli(k 

Dit samtykke gælder for følgende domæner: Tornbjerg-gym.dk                                                       
Cookiepoli<kken er sidst opdateret d. 25.08.2022 

Hvad er en cookie? 

En cookie er en lille teksCil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved 
<lbagevendende besøg. Cookies kan indeholde tekst og tal herunder fx datoer. Der er ingen personlige 
oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. 

Nogle cookies bliver liggende på din computer, eLer at du lukker browseren, men andre sleMes eLer 30 
min., eller når browseren lukkes. 

Hjemmesidens brug af cookies 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden <l at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik 
over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan op<mere og målreMe hjemmesiden <l dine behov og 
interesser. Cookies husker f.eks. hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du <dligere har besøgt 
siden, om du har logget ind og hvilket sprog, som du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også 
cookies <l at målreMe vores annoncering over for dig. Helt overordnet anvendes cookies således som del af 
vores service <l at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig. 

Du kan se, hvilke services der sæMer cookies, og <l hvilke formål under de forskellige kategorier 
(nødvendige, funk<onelle, sta<s<ske og markering). 

Hvor længe opbevares cookies? 

Det varierer, hvor længe en bestemt cookie bliver opbevaret på dine enheder og browsere. En cookies 
leve<d beregnes ud fra dit seneste besøg på hjemmesiden. Når cookiens leve<d udløber, bliver den 
automa<sk sleMet. Alle vores cookies leve<d fremgår i vores cookiepoli<k. 

Sådan afviser eller sle<er du dine cookies 

Du kan al<d afvise alle-/tredjepartscookies fuldstændig ved at ændre inds<llingerne i din browser på din 
computer, tablet eller telefon. Hvor du finder inds<llingerne, aVænger af, hvilken browser du anvender. Du 
skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser alle -/tredjepartscookies, vil der være funk<oner og 
services, du ikke kan anvende på hjemmesiden (fordi disse er aVængige af cookies). 

Google Analy(cs 

Vi bruger cookies fra Google Analy<cs <l sta<s<ske formål for at forbedre brugervenligheden på 
hjemmesiden, og videregiver i den forbindelse IP-adresser <l Google Analy<cs. Oplysningerne benyMer vi 
bl.a. <l at få viden om, hvor mange besøgende der er, og om brugeradfærd. Vi kan bl.a. se, hvor de 
besøgende kommer fra, hvilke sider de besøger, og hvor længe de opholder sig på siderne. Det giver os en 
viden om, hvilke sider der fungerer, og hvilke sider vi bør forbedre.                                                               
Google kan videregive informa<onerne <l tredjepart, hvor loven kræver deMe, eller <l tredjepart, som 
udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analy<cs - hMp://www.google.com/privacy.html 

Hvordan sle<er man cookies? 

https://tornbjerg-gym.dk/
http://www.google.com/privacy.html


Cookies du <dligere har accepteret, kan sagtens sleMes. Hvordan du sleMer disse aVænger af den browser 
du bruger (Chrome, Firefox, Safari etc.)  og på hvilken enhed (mobil, tablet, pc, Mac). Det er typisk under 
inds<llinger – Sikkerhed og Privatliv, men kan variere fra browser <l browser. Hvilken enhed/browser bruger 
du – klik på det relevante link: 

• Internet Explorer  

• MicrosoE Edge  

• Mozilla Firefox  

• Google Chrome  

• Opera   

• Safari  

• Flash cookies  

• Apple  

• Android 

• Windows 7-telefoner   

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du sleMe cookies I dem alle. 

Ændring af dit samtykke 

Du ændrer dit samtykke ved enten at sleMe cookies fra browseren eller ved at ændre dit oprindelige valg 
ved at klikke på linket: Du ændrer dit samtykke ved at klikke her 

Har du spørgsmål? 

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores informa<on og/eller behandling af personlige 
oplysninger, er du velkommen <l at kontakte os på: 

Tornbjerg Gymnasium                                                                                                                                                                                    
Skærmha<en 15, 5220 Odense SØ 
Telefon: 66 15 71 02 
kontor@tornbjerg-gym.dk 
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 14.00 

Kontrol og dokumenta(on 
Bestyrelsen på Tornbjerg Gymnasium sikrer, at overholdelsen af cookiepoli(k er dokumenteret, og at 
dokumenta<onen løbende opdateres. 

Dokumentejer, godkender og versionering 
Ejer: Susanne Wulff Jørgensen swj@tornbjeg-gym.dk 
Godkender: Jens Uffe Hansen  uh@tornbjerg-gym.dk 

Dato: Version: ForfaMer: Ændringsbeskrivelse:

23.05.2018 1.0 SWJ TilreMet og opdateret version
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