SACHSE Learning ApS
Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies på www.sachse.me for at kunne levere den bedst mulige service til brugerne
af vores hjemmeside. Du kan læse, hvordan vi håndterer brugen af cookies, i nærværende
cookie- og privatlivspolitik.

Ejer- og kontaktoplysninger:
SACHSE Learning ApS
c/o Mathias Sachse Skrubbeltrang
Hulgårdsvej 122, 2. TH.
2400 København NV
CVR-nr.: 3696 0361

Hvad er en cookie?
En cookie er en datafil, som en hjemmeside gemmer på dit it-udstyr, for eksempel din computer, tablet og smartphone. Formålet er at genkende dit it-udstyr og dermed observere, hvordan du bruger hjemmesiden.
I dag bruger stort set alle hjemmesider cookies. I mange tilfælde er cookies nødvendige for at
hjemmesiden kan fungere.
En cookie er en passiv fil, der ikke kan indsamle de oplysninger, der er på din computer, eller
sprede computervirus og andre skadelige programmer.
Nogle cookies gemmes kun på dit it-udstyr, så længe du har din browser åben, såkaldte sessionscookies. Andre cookies gemmes på dit it-udstyr i et længere tidsrum, såkaldte vedvarende
cookies. Når du vender tilbage til en hjemmeside, bliver cookien typisk fornyet helt automatisk.
Ofte gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden. Denne type cookie
kaldes tredjeparts-cookies. Det kan være cookies med almindeligt indhold, men også analyseværktøjer og indlejrede kommentarfelter.
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Cookies på www.sachse.me
På www.sachse.me bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores brugere benytter hjemmesiden, så vi kan forbedre den. De oplysninger, vi indsamler, er anonyme og kan ikke spores
til navngivne brugere.
Du kan læse om de cookies, der benyttes på www.sachse.me på
https://en.support.wordpress.com/cookies/
Vores hjemmeside er lavet ved hjælp af WordPress, som sætter de cookies, der er beskrevet i
ovenstående link. Det er ikke muligt for vores hjemmeside at fungere uden disse cookies.

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?
Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit itudstyr.
Hvis du bruger PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne
[CTRL]+[SHIFT]+[Delete]
Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, kan du følge disse link alt efter, hvilken browser du bruger:
•

Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/da-DK/windows-vista/Delete-your-

Internet-cookies)
•

Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org/da/kb/delete-cookies-remove-info-

websites-stored?redirectlocale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies)
•

Google Chrome
(http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647)

•

Opera (http://help.opera.com/Windows/9.51/da/cookies.html)

•

Safari (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=da_DK)
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Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med reglerne i cookiebekendtgørelsen.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os via vores
kontaktformular.

Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til en tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, deltagelse i en undersøgelse eller lignende.
Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en
forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset
dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos SACHSE Learning ApS,
skal du rette henvendelse på os via vores kontaktformular. Er der registreret forkerte data,
eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til os samme sted. Du har mulighed
for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod
en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
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