COOKIES POLITIK
Cookies
Cookies er små tekstfiler, der anvendes på stort set alle hjemmesider. Ved accept af cookies
sættes en cookie på den enhed, hvorfra du har besøgt hjemmesiden.
Cookien gør det muligt at genkende din enhed og indsamler informationer om, hvilke
funktioner du anvender, og hvilke sider du besøger på hjemmesiden.
Cookies kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. De kan heller ikke give
information om, hvem du er, hvad du hedder eller hvor du bor. Cookies kan dog give
information om den bestemte enhed, du anvender, og oplyse om den IP-adresse, hvorfra du
besøger pågældende hjemmeside.

Cookies på www.monradlaw.dk
Vi anvender cookies på www.monradlaw.dk. Cookies er vigtige, da de giver os indblik i,
hvordan vores hjemmeside fungerer og anvendes. Det har naturligt et vigtigt statistisk sigte,
men det er tilmed også vigtigt i forhold til at optimere vores hjemmeside, så den fremstår
brugervenlig.

Accept af cookies
Ved førstegangsbesøg på vores hjemmeside oplyses du, om vores brug af cookies. Klikker du
accept giver du samtykke til, at vi indsamler cookies. Samtykket er gyldigt i 30 dage på den
pågældende enhed, hvorfra du har besøgt vores hjemmeside. Herefter vil du på ny blive bedt
om samtykke.

Du kan altid slette cookies
Ønsker du at styre eller fjerne cookies, så kan du gøre det via indstillingerne i din webbrowser.
Hvordan det gøres afhænger af, hvilken browser du benytter.
Vi har samlet en række vejledninger til forskellige browsere. Bruger du flere browsere, så skal
du være opmærksom på, at cookies skal slettes i hver enkelt browser.
Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/da-dk/help/17438/windows-internet-explorer-view-deletebrowsing-history
Vejledning i at slette cookies på Safari browser
https://support.apple.com/da-dk/HT201265

Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=da
Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser
https://support.mozilla.org/da/kb/saadan-ryddes-firefox-cache

Cookies til statistik
Vi anvender Google Analytics til indsamling af statistiske cookies. Disse cookies hjælper os
med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden ved at indsamle og
rapportere oplysninger anonymt.
Hvis du ikke ønsker, at Google Analytics skal indsamle date om din adfærd, så kan du
installere et plug-in til din browser. Via dette plug-in frabeder du Google Analytics at anvende
data fra den specifikke browser. Bruger du flere forskellige browsere, så skal det installeres på
hver enkelt browser.

