
 

 

 

 

 

 

COOKIES 

 

Formål 

Denne politik om cookies har til formål at sikre, at du er helt opmærksom på de cookies, som Hansen 

Thomsen & Birkenfeldt Advokataktieselskab (herefter ”HTB”) har i brug, så du kan foretage et bevidst 

valg om din fortsatte accept af dem. Vi ønsker således at skabe gennemsigtighed og give dig et fuldt 

overblik over, hvad brugen af cookies indebærer, hvad du skal være opmærksom på, og hvilke mulig-

heder du har for at modsætte dig brugen af cookies. 

 

Behandling af personoplysninger ved brug af cookies 

HTB’s brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger. Vi anbefaler derfor, at du også 

læser vores persondatapolitik på www.htbadvokater.dk, der beskriver vores behandling af personop-

lysninger og dine rettigheder. 

 

Hvad er en cookie? 

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et web-

site til at fungere efter hensigten. 

 

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. Den gør det muligt at genkende 

din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner der besøges med din browser. Men 

cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om computeren bruges af en eller 

flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies 

bruges blandt andet til at indsamle statistik og til at huske, om besøgende ønsker brug af særlig stor 

skrifttype. 

 

Cookies kan både blive brugt af HTB og af tredjeparter. 

 

Grundlæggende findes der to typer cookies i form af "midlertidige" og "permanente" cookies. De mid-

lertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på en hjemmeside og slettes automatisk, når din web-

browser lukkes. De permanente cookies lagres derimod på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig 

selv efter en vis periode. De vil dog blive fornyet, hver gang du besøger den pågældende hjemmeside. 

 

Du kan læse nærmere nedenfor, hvilke cookies der bruges og til hvilke formål. 

 

Cookies på www.htbadvokater.dk 

Vores hjemmeside anvender cookies, og når du besøger siden, accepterer du anvendelsen af disse, 

når du klikker videre på forsiden på www.htbadvokater.dk, medmindre du med dine browserindstillin-

ger har fravalgt cookies. Dette gør vi opmærksom på på forsiden af www.htbadvokater.dk, når du be-

søger hjemmesiden første gang. Derfor er vi - og alle andre - forpligtede til at give dig en række infor-

mationer om vores brug af cookies, herunder til hvilke formål de enkelte cookies bruges, hvem der 

sætter den enkelte cookie, og hvordan du kan afvise og slette cookies.  
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side 2 af 2 sider 

Oplysningerne fra de satte cookies bruges til at identificere trafikken på hjemmesiden med henblik på 

at forbedre brugervenligheden af hjemmesiden. Oplysningerne er anonyme og bliver ikke koblet til den 

enkelte bruger. 

 

De cookies, som anvendes på www.htbadvokater.dk, er cookies fra Google Analytics, som bruges til 

at måle trafikken på hjemmesiden. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: 

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

 

Hvis du ikke ønsker, at HTB sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du til enhver tid mulighed 

for selv at afvise eller slette cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Du 

skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge funktioner, som forud-

sætter, at hjemmesider kan huske dine valg. 

 

Afvis eller slet cookies 

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder 

indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. 

 

Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan du gør det afhæn-

ger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem 

alle. 

 

Du kan besøge http://minecookies.org/cookiehandtering/ for at få yderligere oplysninger og vejledning 

i, hvordan du håndterer cookies.  

 

Læs mere på www.erhvervsstyrelsen.dk om cookies og det juridiske grundlag i den såkaldte cookie-

bekendtgørelse. 
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