Cookiepolitik
- for www.octopuspms.dk
Information om cookies
En cookie er en lille tekstfil, som websites gemmer på din computer, for at de kan genkende computeren og/eller huske et valg/en indstilling
næste gang, du besøger websitet. En cookie er en passiv fil og kan på ingen måde sprede computervirus, og cookies har ingen adgang til at
installere programmer eller på anden måde spionere på dig. Andre websites kan ikke læse cookies sat af dette website.
Så lang tid opbevares cookies
En cookie sletter altid sig selv efter et varierende antal måneder, men den fornyes automatisk ved hvert besøg på hjemmesiden.
Hvad bruger vi cookies til?
Trafikmåling/statistik
Vi bruger Google Analytics til trafikmåling, så vi kan se hvor mange, der besøger vores website.
Det giver os også mulighed for at måle brugsmønstre og gør os i stand til at forbedre brugeroplevelsen af vores website.
Sociale medier
Vi anvender Facebook Connect til at give nem adgang til deling af visse sider via Facebook.
Sådan kan man slå cookies fra
Du kan altid slå cookies fra i browseren. Alle browsere på markedet har mulighed for at styre accepten af cookies.
Dette er dog ikke noget, vi normalt anbefaler, da det ofte betyder nedsat eller slet ingen funktionalitet på mange websites.
Brug af personoplysninger
Der gives aldrig personoplysninger til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt har givet tilladelse.
Derudover indsamler vi aldrig personlige oplysninger, uden at du selv har givet os oplysningerne ved registrering, køb eller på anden måde.
Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og forsvarligt. Her er dine personlige oplysninger lagret i et sikkert
og professionelt servercenter og maskiner med begrænset adgang. Sikkerhedsforanstaltningerne kontrolleres løbende for at sikre, at hele
setup’et er forsvarligt under hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Der kan dog ikke garanteres 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler. Det betyder, at der kan være en lille risiko for, at andre påtvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og lagres elektronisk.
Derfor er det på eget ansvar, at du afgiver dine personlige oplysninger.
Spørgsmål til denne cookiepolitik, bedes også rettes hertil:
OCTOPUS PMS ApS
Nygade 17
6300 Gråsten
Tlf.: 73 700 100
E-mail: support@octopuspms.dk
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