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COOKIEPOLITIK FOR FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Denne hjemmeside gør brug af ”cookies”. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til
din browser og lagres på din computers harddisk, din tablet, din smartphone eller lignende. Cookies
er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden.
Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan
forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig,
når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere
den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra.
Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id
eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af denne politik.

I hvor lang tid opbevarer vi cookies?
Cookies sletter sig selv efter et vist antal dage eller måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert
besøg. De cookies, der som bliver sendt til dig fra vores hjemmeside, bliver højest opbevaret på din
computer i 24 måneder fra sidste gang, du besøgte siden.

Hvordan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies
fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere
oplysninger om, hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette link:
http://minecookies.org/cookiehandtering.
Linket indeholder en vejledning for de mest almindelige og anvendte browsere, men enkelte vil ikke
være nævnt. Du kan som regel bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om
cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter "cookies".

Det bruger vi cookies til på vores hjemmeside
Cookies anvendes til at føre statistik over, hvor mange som besøger vores hjemmeside, og hvordan
det bliver brugt (trafikken), således vi løbende kan forbedre siden, og tilbyde nye og bedre funktioner
Vi bruger cookies fra Google Analytics (trafikmåling) til at måle trafik og brugeradfærd på websitet. Du
kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Desuden gemmer vi en cookie, som fortæller os, om du har accepteret cookies fra vores hjemmeside.
Denne cookie gemmes kun i syv dage.

20180323_V1
Har du spørgsmål til vores Cookiepolitik?
Alle spørgsmål vedrørende Foreningens Cookiepolitik rettes til Foreningen til Støtte for Mødre og
Børn, Svendborggade 1, 3. sal, lejl. 300, 2100 København Ø, dataansvarlig@morbarn.info, tlf.
35385626.
Vi forbeholder os ret til løbende at ændre på denne politik.
Denne politik er seneste opdateret 23. marts 2018.
Jesper Pilegaard, dataansvarlig@morbarn.info

