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FIU ANVENDER COOKIES
Der gemmes cookies, når du besøger FIU's hjemmesider. Første gang du besøger FIU’s
hjemmesider, vil du få besked om, at der gemmes Nødvendige cookies for at få
hjemmesiden til at fungere.
HVAD ER COOKIES OG HVAD BRUGES DE TIL?

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af din computer, mobil eller anden elektronisk
enhed, når du besøger hjemmesiden:


De Nødvendige cookies hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar, og vil
bidrage til at forbedre brugeroplevelsen. Da der er hjemmel i gældende lovgivning
til dette, vil vi ikke bede om dit samtykke til denne handling.



Der gemmes også Præference cookies, som gør det muligt for hjemmesiden at
huske oplysninger du har indtastet. Dette vil være tilfældet, når du sætter hak i
’Husk mit brugernavn’, hvor brugernavnet vil blive gemt, til næste gang du
besøger hjemmesiden.

Der benyttes ikke tredjeparts-cookies, og derfor videregives ingen informationer til
tredjepart.
HVOR LÆNGE OPBEVARES COOKIES?

Nødvendige cookies gemmes indtil du logger ud af hjemmesiden og lukker
browseren. Præference cookies, der gemmer information om dit brugernavn, gemmes i
3 måneder, herefter slettes de.
ACCEPT AF COOKIES

Når du benytter hjemmesiden accepterer du at der gemmes Nødvendige cookies

Når du sætter et hak i ’Husk mit brugernavn’, giver du samtykke til, at der
gemmes Præference cookies der indeholder information om præferencer på din
computer.
Efter du har accepteret cookies vil der ikke efterfølgende fremgå en meddelelse om
cookies på forsiden.
Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. Se nærmere om dette nedenfor.
NEJ TAK TIL COOKIES

Hvis du ikke ønsker at der gemmes cookies kan du på
hjemmesiden www.minecookies.org få hjælp til hvordan du sletter eller blokerer cookies.
Du er også altid velkommen til at kontakte FIU support på tlf. 27 27 76 53 eller
mail: support@fiu.dk
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