COOKIEPOLITIK
Ved at benytte denne hjemmeside, www.cchobby.dk,
accepterer du, at vi bruger cookies.

HJEMMESIDENS EJER OG KONTAKTOPLYSNINGER
Denne hjemmeside er drevet og ejet af:
Creativ Company A/S
CVR: 28692927
Email: mail@cchobby.dk
Telefon: 96 13 30 10

OPHAVSRET
Alle rettigheder ifm cookie mærket tilhører FDIH. Siden er medlem af FDIH og kan
kontrolleres her.

HVAD ER EN COOKIE?
En cookie er en lille datafil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde
styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En
cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

HJEMMESIDENS BRUG AF COOKIES
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os
desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan
optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker fx,
hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget
ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have hjemmesiden på. Vi bruger også
cookies til at målrette vores annoncørers annoncer og salgsoptimere hjemmesiden. Her er oversigten over hjemmesidens brug af cookies og vores samarbejdspartnere i denne forbindelse:

NØDVENDIGE COOKIES
Disse cookies er påkrævet for, at hjemmesiden kan levere en tjeneste, som slutbrugeren udtrykkelig haranmodet om. Det kan f.eks. være cookies, der bruges for at
få en indkøbskurv til at virke. Hjemmesidens indhold er lagret og administreres gennem Magento Webshop platform. Den sætter cookies, som bruges til at genkende
dig, når du bevæger dig rundt på siden og huske om du fx er logget ind på siden.

PRÆFERENCECOOKIES
Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på hjemmesiden.
Det er f.eks. valgte præferencer såsom sprog eller valg, som gør navigation enklere. Der indsamles ingen personligt identificerbare data med denne type cookies.
Videoer indlejret på siden er via YouTube. YouTube bruger bl.a. cookies til at registrere hvilke videoder vises og hvor meget af filmen du har set. YouTube cookies er
såkaldte Flash cookies.

DRIFTS OG OPTIMERINGSCOOKIES
Disse cookies anvendes til driften af hjemmesiden. Det kan f.eks. være optælling
af antallet af besøgende eller andre informationer, der skal bruges til analyse. De
bruges også i forbindelse med spørgeskemaer. Disse cookies kan i begrænset
omfang indsamle data, der kan henføres til den enkelte bruger.
Vi bruger Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder
din IPadresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Du kan fravælge
cookies fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

MARKETING – MÅLRETTET ANNONCERING
Disse cookies bruges til at følge søge- og læsevaner. Den indsamlede information
bruges til at vise individualiseret marketing indhold, såsom bannerannoncer. Anvendelsen af disse cookies kan indebære lagring og anvendelse af personlig identificerbare informationer til visning af individuelt tilpasset indhold og/eller deling af
disse data med en 3. part med det samme formål.
Vi samarbejder med virksomheden Realtime Targeting (www.realtimetargeting.com)
om styring af internetannoncer i forsøg på at vise dig annoncer, der har relevans for
dig. Vi bruger Google Adwords retargeting for styring af internetannoncer i forsøg
på at vise dig annoncer, der har relevans for dig.

SÅDAN AFVISER ELLER SLETTER DU DINE COOKIES
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din
browser. Hvor du finderindstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.
Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og
services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de
valg, du foretager.

SLETNING AF COOKIES
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter
du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete
Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at
finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:
Husk: Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Du kan få hjælp
til at slette cookies i alle relevante browsere via dette link: http://minecookies.org/
cookiehandtering

SPØRGSMÅL OG KLAGEVEJLEDNING
Har du spørgsmål?
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller
behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på
tlf: 96133010 eller email: mail@cchobby.dk

