Cookie og persondatapolitik
På maskinbladets online auktion auktion.maskinbladet.dk benytter vi Cookies til, at forbedre din oplevelse
på vores hjemmeside. Vi bruger Cookies til, at optimere brugervenligheden, udvikle bedre funktioner,
målrette vores indhold og måle de besøgenes brug af hjemmesiden.
Når du besøger auktion.maskinbladet.dk er du helt anonym!
Det betyder, at vi hverken kan eller vil indsamle eller registrere oplysninger om dig automatisk, som
efterfølgende kan bruges til at identificere dig med.
Ved besøg på auktion.maskinbladets hjemmeside accepterer du nedenstående politik om cookies.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille stump kode, som gemmes på din computer, telefon, iPad eller hvad du ellers surfer
nettet med. Cookies kan helt enkelt gemme oplysninger om din adfærd på nettet, eller sikre at en
side/løsning fungerer rent teknisk. En cookie er en passiv fil, som ikke kan sprede virus eller andre skadelige
programmer til din computer.
Cookies udveksles mellem din browser og en webserver. De kan bl.a. indeholde information om:
Brugerindstillinger
Om du er logget ind
Hvordan du bruger den hjemmeside du besøger, f.eks. hvilke sider du ser og hvor længe?
Cookies på auktion.maskinbladet.dk forbedrer din oplevelse
Hos auktion.maskinbladet.dk bruger vi cookies til at forbedre vores sider og struktur ved at studere,
hvordan du og alle andre bruger hjemmesiden. Indsamlingen af data fra hjemmesiden er anonymiseret, og
vi kan og vil derfor aldrig gå specifikt ind i, hvordan enkeltpersoner bruger vores side. I stedet bruger vi de
data, vi indsamler til løbende at forbedre sidens indhold og layout.
Typer af cookies
Session-cookies slettes som regel automatisk fra browseren, når du lukker den. Andre cookies har et
udløbstidspunkt, så data findes i en forudbestemt periode (persistent cookies). Disse gemmes typisk på din
harddisk.
Man skelner desuden gerne mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies sættes af
den side, du besøger (f.eks. som nu auktion.maskinbladet.dk). Tredjepartscookies sættes af en tredjepart,
som har elementer indlejret på den side, du besøger. Tredjepartscookies sættes bl.a. af
webanalyseprogrammer (som f.eks. Google Analytics, UserReport og Gallup).
Brug af cookies på auktion.maskinbladet.dk
Alle de cookies, vi bruger, har til formål at give dig en bedre bruger- og kundeoplevelse. De har ikke
betydning for din sikkerhed.

auktion.maskinbladet.dk indsamler løbende anonymiseret statistik fra vores hjemmesider. Google Analytics
webanalyse-cookies anvendes til at måle din brug af auktion.maskinbladet.dk. Den viden bruges til at følge
og forbedre sitet. Hvis du gerne vil undgå det, kan du læse mere her:
Vejledning til at undgå cookies (åbner nyt vindue)
Vejledning til at undgå Google Analytics cookies (på engelsk, åbner nyt vindue)
Du kan blokere alle cookies fra os, hvis du hellere er fri. Under internetindstillinger i din browser skal du
vælge avancerede cookieindstillinger, og tilføje maskinbladet.dk, til listen over websites, du vil blokere
cookies fra. Derinde kan du også slette enten individuelle cookies eller alle de cookies, din browser har
gemt.
De indsamlede data sælges ikke til tredjepart.
Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre auktion.maskinbladet.dk
online portal.
Læs den danske cookiebekendtgørelse (åbner nyt vindue)
Hvad sker der hvis du ikke accepterer eller sletter cookies
Hvis du vælger at blokere for alle cookies eller sletter eksisterende cookies på din computer, kan du stadig
læse tekst på auktion.maskinbladet.dk. Dog vil der være nogle funktioner og services du ikke kan bruge,
fordi de forudsætter, at webstedet kan huske de valg du foretager.
Om personoplysninger
Vi indsamler aldrig personoplysninger uden, at du selv har givet os disse oplysninger.
Du kan vælge, at sende dine personlige oplysninger til os online på forskellige måde. Enten ved at udfylde
en registreringsformular online, ved at deltage i en konkurrence, registrere et køb eller abonnere på et
nyhedsbrev.
Du kan også dele dine personlige identitetsoplysninger med os ved, at være i kontakt med en af vores
medarbejdere via e-mail, telefon eller pr. post.
Når du sender dine personlige oplysninger, giver du os mulighed for at kontakte dig med et direkte svar på
din forespørgsel eller sende dig relevante oplysninger om os og vores produkter.
Personoplysninger er nødvendige for, at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er
indsamlet i forbindelse med.
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine
personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter.
Yderligere bliver vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleret løbende for at afgøre, om vores
brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.
Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan
være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares
elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst,
hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der
behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan
også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger
og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.
De indsamlede data sælges ikke til tredjepart.
Kontakt
Du er velkommen til at kontakte os hvis du har yderligere spørgsmål til anvendelsen af cookies eller
personoplysninger.
Dette website udbydes af:
FBG Medier A/S
Birk Centerpark 34-36
7400 Herning
Du er velkommen til at kontakte os hvis du har yderligere spørgsmål til anvendelsen af cookies eller
personoplysninger.

FBG Medier support
Telefon: +45 9626 5252
E-mail: support@fbg.dk
Kilde: www.pwc.dk

