MEDDELELSE OM COOKIES
Senest opdateret: 21. maj 2018
RCI Europes Tjenesteydelser anvender muligvis "cookies" og lignende teknologier (samlet kaldet "Cookies").

Hvad er cookies, og hvordan bruges de på dette websted?
Cookies er små tekstfiler, som dette Websted sender til din computer til registreringsformål. Disse oplysninger
gemmes i en fil på din computers harddisk. Cookies gør netsurfing og browsing lettere for dig ved at gemme
dine præferencer, så vi kan bruge disse til at forbedre dit næste besøg på vores Websted.
Et af formålene med cookies er at forenkle brugen af Webstedet. Cookies kan for eksempel gemme en brugers
login-oplysninger, så brugeren ikke behøver at logge ind hver gang.
Cookies kan enten være "blivende" eller "midlertidige" (eller "session") cookies. En blivende cookie gemmer
brugerpræferencer for et bestemt websted, så disse indstillinger kan bruges ved fremtidige browsersessioner,
og den forbliver gyldig, indtil den indstillede udløbsdato udløber (medmindre den slettes af brugeren før
udløbsdatoen). En midlertidig cookie udløber på den anden side i slutningen af brugersessionen, når
webbrowseren lukkes.
Cookies bruges også til statistiske eller markedsføringsformål med henblik på at fastslå, hvordan Webstedet
bruges. Disse cookies leveres af os eller af tredjeparter (f.eks. reklamepartnere). Selvom vi ikke kontrollerer
eller har adgang til annoncørens cookies, gør vi det muligt for dem at anvende dem på dette Websted for at
lette skræddersyet annoncering og overvåge mønstre ved køb af bestemte varer eller interesser i bestemte
ting - f.eks. ferier eller hobbyer. Disse cookies kører annoncer skræddersyet til brugeren på baggrund af
hendes online indkøbsvaner.
Førstepartscookies stammer fra os. Tredjepartscookies stammer fra andre organisationer. Dette websted
bruger både første- og tredjepartscookies. Afsnittet herunder indeholder detaljerede oplysninger om brugen
af første- og tredjepartscookies, særligt cookies til marketing- og analyseformål.


Google Analytics: Vi anvender Google Analytics, som kan hjælpe os med at få en bedre forståelse
af, hvordan besøgende bruger dette Websted, og til at lette interessebaseret reklame, der er
knyttet til din Google-konto og andre enheder, du bruger. De oplysninger, der genereres af Google
Analytics-cookies om din brug af dette Websted, opbevares af Google. Hvis du ikke vil have, at dine
aktiviteter på dette Websted spores af Google Analytics, kan du fravælge funktionen ved hjælp af
dette link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.



Pixel, Beacons: Vi eller tredjepartsannonceservere, herunder Facebook, kan bruge cookies eller
usynlige pixel eller beacons på dette websted til at tælle, hvor mange brugere der besøger
bestemte sider eller udfører bestemte handlinger, med henblik på at indsamle eller modtage
oplysninger fra dette Websted og andre steder på internettet. Vi bruger evt. disse oplysninger til at
forbedre vores marketingkampagner og -indhold og til at målrette reklamer på dette Websted
og/eller på andre websteder.



Internetbaserede reklamer: Vi benytter muligvis tredjeparts reklamebureauer til at udsende
annoncer om varer og tjenesteydelser, der kan være af interesse for dig, når du åbner og bruger
vores Tjenesteydelser og andre websteder, apps eller onlinetjenester, på grundlag af oplysninger
vedrørende din adgang til og brug af vores tjenester og andre websteder, apps og Tjenesteydelser
på alle dine enheder samt oplysninger modtaget fra tredjeparter. Med dette formål placerer eller
genkender disse virksomheder muligvis en unik cookie på din browser (bl.a. ved brug af pixeltags
som beskrevet ovenfor). De kan også bruge disse teknologier sammen med de oplysninger, de
indsamler om din onlinebrug, til at genkende dig på alle de enheder, du bruger, f.eks. en
mobiltelefon og bærbar computer. Hvis du ønsker flere oplysninger om denne praksis og at få mere
at vide om, hvordan du fravælger den i stationære og mobile browsere på en bestemt enhed,
hvorfra du har adgang til Fortrolighedpolitik, bedes du besøge www.aboutads.info og
www.networkadvertising.org for at framelde dig i mobil-apps. Du kan også fravælge det på Twitter
ved at gå til din kontos indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger og fjerne markeringen
i afkrydsningsfeltet ud for "Skræddersy reklamer baseret på de oplysninger, der deles af
annoncepartnere".



Do Not Track-signaler: På nuværende tidspunkt reagerer vi ikke på "Do not track"-signaler, da vi
afventer arbejdet hos de berørte interessenter og andre med at udvikle standarder for, hvordan
sådanne signaler skal fortolkes. Tredjeparter, herunder vores tjenesteudbydere, kan indsamle
oplysninger om dine onlineaktiviteter over tid og på forskellige websteder, herunder når du
besøger vores websted. Du kan få mere at vide om, hvordan vi foretager valg vedrørende
indsamling af oplysninger om dine onlineaktiviteter over tid og på flere tredjepartswebsteder eller
onlinetjenester, ved at besøge www.aboutads.info og www.networkadvertising.org.

Hvordan er vores cookies kategoriseret?
Vi kategoriserer cookies på vores websted baseret på UK International Chamber of Commerces cookie-vejledning,
der er som følger:
Cookies, der er "strengt nødvendige" eller "Essentielle" for funktionaliteten af dette websteds platform. Disse cookies er essentielle for
at brugerne kan navigere rundt på webstedet og bruge dets funktioner.
"Performance"-cookies, der indsamler oplysninger om, hvordan brugerne navigerer på dette websted, f.eks. hvilke sider brugerne
oftest åbner. De identificerer hvordan brugerne interagerer med vores websted, finder ud af hvilke sider brugerne bliver længst på,
hvilke sider, der ikke bruges så ofte, hvilke sider, der er lang tid om at lade, og hvilke sider brugerne besøger og i hvilken rækkefølge.
Alt dette hjælper os med at tilpasse og udvikle vores websted i et forsøg på at gøre siderne mere brugervenlige til næste gang
brugeren besøger os.
"Funktionalitet"-cookies, som tillader dette websted at huske de valg, du foretager

Du kan finde flere generelle oplysninger om cookies, og hvordan du kan deaktivere dem via din browser, på
www.allaboutcookies.org. Kontakt os (se afsnit 5), hvis du har spørgsmål vedrørende de cookies, der anvendes på
dette Websted.
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Gælder denne politik også for tilknyttede websteder?
Vores websteder kan indeholde links til andre websteder. Denne meddelelse om cookies gælder kun for dette
Websted, så når du opretter forbindelse til andre websteder gennem links, bør du læse deres egen politik for
behandling af cookies.

Hvordan opdaterer vi denne meddelelse om cookies?
Vi gennemgår vores meddelelse om cookies løbende og placerer eventuelle opdateringer på vores webside.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål vedrørende denne meddelelse om cookies?
Du bedes kontakte os, hvis du har spørgsmål om meddelelsen om cookies eller oplysninger, som vi opbevarer om
dig.
Via e-mail: cookiepolicyuk@rci.com
På webstedet skal du gå til: Kontakt os
Du kan også skrive til os på adressen: RCI Europe Customer Service, Ground Floor, Western Unit, Blackrock
Business Park, Bessboro Road, Blackrock, Cork, Irland T12 N972.

