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Denne cookiepolitik forklarer, hvad cookies og andre sporingsteknologier er, hvordan Brunswick 

Corporation og ethvert eventuelt tilknyttet selskab eller datterselskab, (“Brunswick”, “os”, “vores” 

eller “vi”) bruger dem, og hvilke samtykkerettigheder der findes.  

 

For yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger, opbevarer og sikrer dine personoplysninger, 

henvises der til vores databeskyttelsespolitik og vores brugsvilkår, som er beregnet til at blive læst 

sammen med denne cookiepolitik.  

 

Denne cookiepolitik gælder for cookies og andre sporingsteknologier på ethvert Brunswick – 

herunder tilknyttet selskab eller datterselskab – websted eller applikation (samlet benævnt 

“webstederne”). Ved at fortsætte med at browse eller bruge vores websteder, accepterer du, at vi må 

gemme og tilgå cookies og andre sporingsteknologier som beskrevet i denne Cookiepolitik. 
 

 

Hvad er cookies og andre sporingsteknologier? 

Cookies er små tekstfiler, som websteder placerer på din enhed, mens du browser. De behandles 

og gemmes af din webbrowser. I sig selv er cookies harmløse og er vigtige for websteders 

korrekte funktion. Cookies kan nemt ses og slettes. 

Andre sporingsteknologier omfatter web-beacons, pixels, clear gifs og andre lignende 

teknologier. Disse fungerer på samme måde som cookies og placerer små datafiler på dine 

enheder for at overvåge din webstedsaktivitet. Denne overvågning bruges til at indsamle 

oplysninger om, hvordan du bruger vores websteder, og giver vores websteder mulighed for at 

genkende din enhed separat fra dem, der tilhører andre brugere af webstederne.  

Oplysningerne givet i denne cookiespolitik gælder også for disse andre sporingsteknologier.  

Du kan finde flere oplysninger på www.allaboutcookies.org og www.youronlinechoices.eu. 

 

Hvilke typer cookies og andre sporingsteknologier bruger Brunswick? 

Generelt er der tre forskellige måder at beskrive cookies på: 1. Oprindelse: 2. Varighed og 3. Formål.  

Den bedste måde for dig at udøve dine rettigheder om cookies er med formålsdeskriptoren. 

https://www.brunswick.com/privacy-policy
https://www.brunswick.com/terms-of-use
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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TYPER AF COOKIES 

OPRINDELSE Førsteparts cookies Førsteparts cookies er cookies, som tilhører Brunswick, og som 

Brunswick placerer på din enhed.  

Brunswick bruger cookies og andre sporingsteknologier til at 

identificere dig og dine interesser, til at huske dine præferencer 

og til at spore din brug af vores websteder. Vi bruger også 

cookies og andre sporingsteknologier til at styre adgang til 

indholdet af visse dele af vores websteder, beskytte webstederne 

og behandle alle eventuelle anmodninger, du foretager til os. 

Tredjeparts cookies Tredjeparts cookies er cookies, som en anden part placerer på 

din enhed gennem vores websteder, baseret på en aftale med os. 

For at administrere vores websteder og til forskningsformål har 

Brunswick indgået kontrakter med tredjeparts 

serviceleverandører om at spore og analysere statistiske 

oplysninger om brug og volumen fra vores webstedbrugere. 

Disse cookies hjælper os med at forbedre brugeroplevelsen, styre 

indholdet af vores websteder og analysere, hvordan brugerne 

navigerer på og bruger webstederne. Sådanne cookies kan også 

vedrøre tredjepartsannoncører og websteder for sociale medier, 

som kan bruge cookies til at spore og oprette en profil af dine 

onlineinteresser og give dig mulighed for at dele indhold med 

dine netværk. 

VARIGHED 

(tiden de 

forbliver på din 

enhed) 

Permanente cookies Permanente cookies forbliver på din personlige computer eller 

mobilenhed, når du går offline og forbliver, indtil de udløber og 

slettes automatisk. Udløbsdatoen er defineret af cookie-

manageren og kan variere fra et par minutter til flere år. Cookies 

er designet til at udløbe senest det tidspunkt, der er 

nødvendig for at opfylde det formål, hvortil de blev oprettet. 

Vi bruger permanente cookies til at forbedre din oplevelse med 

at bruge vores websteder. Dette omfatter registrering af din 

accept af vores cookiepolitik, registrering af dine samtykkevalg i 

cookiebanneret, som først vises, når du åbner webstederne. 

Sessionscookies Sessionscookies slettes, så snart du lukker din webbrowser.  
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Vi bruger sessionscookies til at indsamle og opbevare 

midlertidige oplysninger, mens du besøger et websted. 

FORMÅL Strengt nødvendige 

cookies  
Disse cookies indstilles normalt kun som svar på handlinger 

foretaget af dig, der svarer til en anmodning om tjenester, 

såsom indstilling af dine databeskyttelsespræferencer, login 

eller udfyldelse af formularer. De hjælper med at godkende 

brugere og forhindre svigagtig brug af brugerkonti. Uden 

disse cookies kan de tjenester, du anmoder om, ikke leveres. 

Disse cookies er nødvendige for, at webstedet kan fungere 

og kan ikke afvises på vores websteder. Selvom du kan 

indstille din browser til at blokere eller advare dig om disse 

cookies, vil nogle dele af webstedet ikke fungere uden disse 

cookies. Disse cookies gemmer ikke nogen personligt 

identificerbare oplysninger. 

Præference-

/funktionalitetscookies 
Disse cookies giver os mulighed for at give dig forbedret 

funktionalitet og personlig tilpasning ved at give et websted 

mulighed for at huske valg, som du tidligere har foretaget, 

såsom hvilket sprog du foretrækker, eller hvad dit brugernavn 

og din adgangskode er, så du automatisk kan logge ind. Disse 

cookies kan være første- eller tredjeparts cookies.  

Hvis du afviser disse cookies, vil alle tjenesterne muligvis 

ikke fungere korrekt. 

Statistik-/præstations-

cookies 
Disse cookies giver os mulighed for at tælle besøg og 

trafikkilder, så vi kan måle og forbedre vores websteds 

ydeevne. De hjælper os med at forstå, hvilke sider der er mest 

og mindst populære, og lære, hvordan besøgende bevæger sig 

rundt på webstedet. Deres formål er at forbedre webstedets 

funktioner og øge dets ydeevne. Sådanne cookies leveres 

typisk af førsteparts- og/eller tredjepartsanalyseplatforme.  

Hvis du afviser disse cookies, kan vi ikke overveje 

opdateringer baseret på, hvordan og hvornår du oplevede og 

navigerede gennem vores websted og links. Du kan ikke 

identificeres med disse oplysninger, fordi de alle er 

aggregerede og dermed anonymiserede. 
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Hvordan udøver jeg mine rettigheder vedrørende brugen af cookies? 

Du har flere muligheder for at indstille dine samtykkepræferencer for cookies. 

 

Du kan forhindre cookies i at blive downloadet på din enhed ved at vælge de relevante 

indstillinger i din browser. De fleste browsere vil fortælle dig, hvordan du standser accepten af 

nye cookies, hvordan du bliver underrettet, når du modtager en ny cookie, og hvordan du 

deaktiverer eksisterende cookies. Du kan finde ud af, hvordan du gør dette for din browser, ved 

at klikke på “hjælp” på din browsers menu eller ved at besøge www.allaboutcookies.org. 

Bemærk dog, at du uden cookies måske ikke vil kunne tilgå eller drage fuld nytte af alle vores 

websteds funktioner.  

 

De fleste browsere tillader brugerne at bruge en “privat tilstand”, hvor cookies slettes efter dit 

besøg på et websted. Læs venligst din browsers afsnit om hjælp for at få mere at vide om, 

hvordan du aktiverer den “private tilstand.” Du kan stadig besøge vores websteder, hvis din 

browser er i “privat tilstand”. Dog vil brugeroplevelsen måske ikke være optimal, og nogle 

hjælpefunktioner vil måske ikke virke. 

 

Markedsføringscookies Disse cookies sporer din onlineaktivitet på et websted eller på 

tværs af flere websteder for at hjælpe annoncører med at 

levere mere relevant annoncering eller for at begrænse, hvor 

mange gange du ser en annonce. Disse cookies kan dele disse 

oplysninger med andre interne eller eksterne organisationer 

eller annoncører. Disse er vedvarende cookies og kan være 

enten første- eller tredjeparts cookies.  

Hvis du afviser disse cookies, vil du opleve mindre personlig 

og mere vilkårlig annoncering. 

 

Cookies til sociale 

medier 
Disse cookies indstilles af en række sociale medietjenester, 

som vi har føjet til webstedet, så du kan dele vores indhold 

med dine venner og netværk. De kan spore din browser på 

tværs af andre websteder og opbygge en profil af dine 

interesser. Sådanne cookies kan være første- og/eller 

tredjeparts cookies. 

 Hvis du afviser disse cookies, vil vi være mindre i stand til at 

levere vores produkter og annoncer til dig, og du kan 

muligvis ikke få fuld nytte af delingsmuligheder på sociale 

medier. 

http://www.allaboutcookies.org/
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Hvis du ønsker at fjerne tidligere gemte cookies, kan du når som helst slette dem manuelt. Dette vil 

dog ikke forhindre webstederne i at placere yderligere cookies på din enhed, medmindre du justerer 

din browserindstilling som beskrevet herover. Besøg venligst din browsers hjælpesider for yderligere 

oplysninger. 

Du kan tilpasse dine cookie-præferencer (undtagen strengt nødvendige cookies, som er nødvendige 

for webstedets ydeevne) på vores websteder ved at klikke på banneret “cookie-indstillinger”, som 

vises på webstedet, når det åbnes. Du kan altid få adgang til dine cookie-præferencer ved at rulle til 

bunden af ethvert af vores websteder og klikke på linket Sælg ikke/Del ikke mine data.  

 

 


