
 

 

Cookie-politik til brug for hjemmesiden 

 
Informationstekst i pop-up, som skal vises den første gang brugeren 
besøger hjemmesiden 
 
”På www.aarhushfogvuc.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde 
nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies til at forbedre 
dit besøg. 
 
 
Nedenfor er Cookie-politikken, som der skal linkes til i den ovenfor angivne pop-up-
tekst, og som skal være tilgængelig for brugeren via et link fra alle undersider.  
 

Cookiepolitik – www.aarhushfogvuc.dk 

 

1. Ejeroplysninger: 
 
Aarhus HF og VUC 
CVR-nr. 29553777 
Dalgas Avenue 2 
8000 Aarhus C  
87322500 
Mail@aarhushfogvuc.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 services 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 tredjeparter) 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 

http://www.aarhushfogvuc.dk/


 

 

(persistente cookies). Når brugeren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-
cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes. 
 
3. Cookies på www.aarhushfogvuc.dk 
 
På www.aarhushfogvuc.dk bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores 
hjemmeside bliver brugt. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke 
henføres til navngivne brugere. 
 
Vi bruger følgende typer cookies på www.aarhushfogvuc.dk 

•  
 
 
4. Hvordan fjernes/undgås cookies? 
 
Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies 
på dit IT-udstyr. 
 
Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne 
[CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. 
 
Hvis det ikke virker, eller hvis du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på 
linket ved den browser, som du anvender: 
 
• Internet Explorer 
• Mozilla Firefox 
• Google Chrome 
• Opera 
• Safari 
• Flash cookies 
 
5. Hvorfor informerer vi om cookies? 
 
Alle danske hjemmesider er forpligtede 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 cookie-bekendtgørelsen). 
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146417 
 

http://www.aarhushfogvuc.dk/
http://windows.microsoft.com/da-DK/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies
http://support.mozilla.org/da/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored?redirectlocale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647
http://help.opera.com/Windows/9.51/da/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=da_DK
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146417


 

 

6. Har du spørgsmål 
 
Hvis du har spørgsmål til vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os 
på mail@aarhushfogvuc.dk 
 
 
(Opdateret den 24. maj 2018) 
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