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1.0

Cookiepolitik
1.

Vores sites bruger cookies

GlobalConnects websites bruger cookies. I henhold til gældende love om elektronisk
kommunikation og forordningen om databeskyttelse inden for elektronisk
kommunikation (ePrivacy Directive) skal alle, der besøger et website med cookies,
have adgang til oplysninger om websitets brug af cookies og formålet med deres
anvendelse.
Når du bruger vores websites, accepterer du brugen af cookies i overensstemmelse
med denne cookiepolitik.
Hvis du ikke accepterer brugen af disse cookies, kan du deaktivere dem ved at følge
vejledningen i denne cookiepolitik, eksempelvis ved at ændre indstillingerne i din
browser, så cookies fra vores website ikke kan placeres på din enhed.

2.

Vores brug af cookies

Cookies er små tekstfiler, der placeres på din enhed, når du bruger din browser og
besøger et website, der bruger cookies. Cookies bruges generelt til at levere den
grundlæggende funktionalitet på websites, men også til at gøre dem mere effektive og
til at give ejeren af websitet oplysninger om, hvordan websitet bruges.
Cookies gør det muligt for os at forstå vores besøgende og deres brugsmønstre,
gemme oplysninger om dine præferencer, tilpasse vores site til dine specifikke
interesser og genkende dig, når du igen besøger vores website.

3.

Hvilke cookies bruger vi?

Websitet bruger følgende typer cookies:
Permanent cookie – Denne cookie gemmer en fil på den besøgendes enhed på
permanent basis. Den gemmer tidligere besøg på websitet og hvilken browser, der
bruges.
Sessionscookie – Denne cookie gemmes midlertidigt på din enhed og bruges, blandt
andet, til at huske dine indstillinger under besøget på websitet. Sessionscookies
forsvinder, når du lukker din browser.
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Cookies anvendes primært til webanalyse og annoncering.
Til webanalyse bruger vi primært Google Analytics. Dette værktøj hjælper os med at få
oplysninger om, hvordan du interagerer med websitet, f.eks. hvilke sider du besøger,
og hvor længe du er på siden. Data fra cookies bruges til interne webanalyser og
markedsføring, men kan også indgå i Googles rapporter om demografi og interesser.
Google bruger også cookies på en måde, der giver os mulighed for at forbedre vores
annoncering og præsentere dig for bedre tilbud. Foruden Google kan vi vælge at
samarbejde med eller ansætte andre virksomheder, som vi vil tillade at placere
lignende cookies på websitet. Data fra disse cookies kan også bruges af sådanne
tredjeparter til målinger og udarbejdelsen af statistikker.

4.

De følgende tabeller beskriver, hvilke cookies vi bruger og
hvorfor

4.1.
Nødvendige cookies
Vores website bruger cookies til, blandt andet, at huske dine cookiepræferencer og
identificere dig som kunde, hvilket er nødvendigt i forhold til websitets funktionalitet og
overholdelse af lovgivningen.
Cookie

Source

Purpose

Expiration

Type

cookieconsent_accep
ted_categories

GlobalConnect

Remember what type of
cookies user has accepted

1 year

HTTP
Cookie

cookieconsent_key

GlobalConnect

Generates a unique ID key
when the user accepts or
changes its cookie
settings.

1 year

HTTP
Cookie

cookieconsent_status

GlobalConnect

Saves users choice of
cookies

1 year

HTTP
Cookie

nQ_cookieId

GlobalConnect

Identifies the customer
and their unique session.

1 year

HTTP
Cookie

nQ_userVisitId

GlobalConnect

Identifies unique sessions.

1 year

HTTP
Cookie

AnalyticsSyncHistory

LinkedIn

Manage synchronization
with the lms_analyticscookie for users in
specified countries.

30 days

HTTP
Cookie

li_gc

LinkedIn

Saves consent to the use
of non-essential cookies.

2 years

HTTP
Cookie

lidc

LinkedIn

Optimizes data center
selection.

24 hours

HTTP
Cookie
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4.2. Præferencecookies
Disse cookies hjælper vores website med at huske specifikke oplysninger, der ændrer,
hvordan websitet opfører sig eller ser ud, såsom hvilket sprog du foretrækker, eller
hvilket område du befinder dig i.
Cookie

Source

Purpose

Expiration

Type

wpwpml_current_language

WPML

Remembers language
setting.

Session

HTTP
Cookie

lang

LinkedIn

Remembers language
setting.

Session

HTTP
Cookie

4.3. Analysecookies
Disse cookies indsamler oplysninger om, hvordan websitets besøgende bruger vores
website, f.eks. hvilke specifikke sider er mest besøgt, og hvorvidt den besøgende
modtager fejlmeddelelser på websitet. Disse cookies indsamler ikke oplysninger, der
kan identificere dig som person. De oplysninger, som disse cookies indsamler, er
anonyme og bruges kun til at forbedre vores website og dets funktionalitet.
GlobalConnect bruger følgende analysecookies:
Cookie

Source

Purpose

Expiry

Type

_ga

Google Analytics

Identify unique
visitors

2 years

HTTP
Cookie

_ga_53EG9QXYS8

Google Analytics

Count and save
number of page
views.

1 year

HTTP
Cookie

_gat_UA-177432177-1

Google Analytics

Limit the amount of
data recorded by
Google on high-traffic
websites.

1 minute

HTTP
Cookie

_gid

Google Analytics

Count the number of
page views.

1 day

HTTP
Cookie

_hjAbsoluteSessionInProgress

Hotjar

Recognize the first
page visit of a device.

30 minutes

HTTP
Cookie
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Cookie

Source

Purpose

Expiry

Type

_hjFirstSeen

Hotjar

Used by recording
filter to recognize a
user's first session.

Session

HTTP
Cookie

_hjTLDTest

Hotjar

Control and
management of the
most generic cookie
path.

Session

HTTP
Cookie

_hjid

Hotjar

Create unique user
ID for the website in
the browser.

1 year

HTTP
Cookie

_hjIncludedInPageviewSample

Hotjar

Determine whether
the user is included
in the sampling.

30 minuter

HTTP
Cookie

4.3.1 Google Analytics
Vores website bruger Google Analytics, som er et webanalyseværktøj fra Google Inc.
("Google"). Google Analytics bruger cookies til at hjælpe websitet med at analysere,
hvordan brugere bruger sitet. De oplysninger, der indsamles af disse cookies om din
brug af websitet (herunder din IP-adresse), bliver overført og lagret af Google på deres
servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af vores website,
udarbejde rapporter om aktiviteten på websitet til os og yde andre services relateret til
aktiviteten på websitet og brug af internettet. Google kan også overføre oplysningerne
til tredjeparter, enten når det er påkrævet ved lov, eller når sådanne tredjeparter
behandler disse oplysninger på vegne af Google. Google vil ikke kombinere din IPadresse med andre data, som Google har om dig.
Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de korrekte indstillinger i din browser.
Bemærk, at ændringer i disse browserindstillinger kan blokere nogle funktioner på
vores website. Når du bruger GlobalConnects websites og accepterer vores brug af
cookies, accepterer du samtidig Googles behandling af dine data på den måde og til de
formål, der er beskrevet i forrige afsnit.
Cookies fra Google Analytics indsamler oplysninger om dig i anonymiseret form, der
omfatter antallet af besøg på websitet, hvor du kom fra til og/eller på vores website, og
hvilke sider på vores website, du har besøgt.
Her finder du Googles egen oversigt over Datasikkerhed.
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4.3.2 Hotjar
Vores website bruger en optagelsestjeneste (Hotjar), der registrerer museklik,
musebevægelser, rulning på sider og indtastet tekst i webformularer. Den tekst, der
indtastes i webformularer, maskeres altid. Der indsamles ikke personoplysninger. Data,
der indsamles af Hotjar fra GlobalConnects websites, er kun tilgængelig til intern brug.
Data, der hentes fra Hotjar, bruges til at forbedre brugervenligheden og gemmes til
brug i statistikker og rapportering. Hvis du ikke ønsker, at din aktivitet på websitet bliver
optaget, har du mulighed for at deaktivere funktionen her.

4.4. Markedsføringscookies
Vi bruger markedsføringscookies til at følge vores besøgende på tværs af websites.
Vores formål med dette er at vise relevant og interessant annoncering til den enkelte
bruger, og disse cookies har derfor større værdi for udgivere og tredjepartsannoncører.
Cookie

Source

Purpose

Expiry

Type

__kuid

Bidtheatre

Registers a unique ID that
identifies the device to target
ads.

3 months

HTTP
Cookie

_fbp

Facebook

Track visitors across sites.

3 months

HTTP
Cookie

_uetsid

Bing Ads

Track visitors across sites.

1 day

HTTP
Cookie

_uetvid

Bing Ads

Track visitors across sites.

16 days

HTTP
Cookie

UserMatchHistory

LinkedIn

Aktiver annoncering eller
omdirigering.

30 dage

HTTP
Cookie

bcookie

LinkedIn

Store browser information.

2 years

HTTP
Cookie

bscookie

LinkedIn

Store performed actions on
the website.

2 years

HTTP
Cookie
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Cookie

Source

Purpose

Expiry

Type

__kuid

Bidtheatre

Registers a unique ID that
identifies the device to target
ads.

3 months

HTTP
Cookie

Du kan finde oplysninger om, hvordan du fravælger målrettet markedsføring her:
https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

5.

Hvordan blokerer jeg cookies?

5.1. Om samtykke
Vi tilbyder en såkaldt samtykkemekanisme til cookies. Du kan bruge dette værktøj til at
tilpasse dine cookiepræferencer. Værktøjet bliver registreret, når du accepterer vores
cookiemeddelelse på websitet, og styrer de markedsførings- og analysecookies, der
placeres på din browser gennem vores primære website (globalconnect). Du kan ikke
bruge samtykkemekanismen til at deaktivere nødvendige cookies, dvs. cookies, der er
strengt nødvendige, og værktøjet kan ikke bruges til at blokere placering af cookies fra
eventuelle tredjepartssites, som vores website kan henvise dig til.
5.2. Sådan kontrollerer du og sletter cookies gennem din browser
Du kan specificere, om du ønsker at acceptere cookies eller ej. De fleste browsere
accepterer cookies automatisk, men du kan ændre indstillingerne, så de ikke
accepterer dem, eller så du som besøgende får mulighed for selv at acceptere dem.
Bemærk dog, at GlobalConnects website muligvis ikke vil fungere korrekt, hvis cookies
er deaktiveret. Vi henviser til din browsers brugervejledning, hvor du kan finde hjælp til
at deaktivere cookies.
Hvis du ønsker flere oplysninger om cookies, og hvordan du ser, hvilke cookies, der er
placeret på din browser, så du kan håndtere og slette dem, kan du besøge
www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. Hvis du ønsker at fravælge at
blive sporet af Google Analytics på tværs af alle sites, skal du besøge
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6.

Cookies, der tidligere er placeret på din browser

Selv efter at du har deaktiveret en eller flere analysecookies, kan vi stadig gøre brug af
oplysninger om dig indsamlet af cookies, der blev placeret på din browser, inden du
deaktiverede dem. Men vi stopper selvfølgelig med at bruge deaktiverede cookies til at
indsamle nye oplysninger om dig.
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7.

Spørgsmål og kommentarer

Ved spørgsmål eller kommentarer til vores cookiepolitik kan I kontakte GlobalConnect
på: dorfro@globalconnect.dk
Havneholmen 6
2450 København SV
CVR 26759722
+45 77303000
Se vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, hvis I ønsker at vide,
hvordan vi behandler personlige og følsomme oplysninger.

8.

Versionshistorik

Version

Approval date

Changes

1.0

20-01-2022

Initial wording

Din fortsatte brug af GlobalConnects website er derefter omfattet af denne nye
cookiepolitik. Den opdaterede cookiepolitik træder automatisk i kraft for alle brugere
den [20/01/2022] og kan blive ændret eller opdateret.
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