1. Indledning
På Tilgaard Glas’ hjemmeside, tilgaardglas.dk, anvendes cookies. Her beskrives, hvilke cookies
der anvendes på Tilgaard Glas’ hjemmeside, og hvad disse cookies anvendes til.
Når du anvender Tilgaard Glas’ hjemmeside, accepterer du anvendelsen af cookies, medmindre
du har fravalgt cookies i din browser.
Denne cookiepolitik gælder kun for tilgaardglas.dk. Ved klik på funktioner, der navigerer til
andre websites, har Tilgaard Glas ikke ansvar for eller kontrol over, hvilke cookies, der
anvendes.
2. Hvad er en cookie
Cookies er en lille tekstfil, der lagres på din computer, smartphone eller andet udstyr, som du
bruger til at besøge Tilgaard Glas’ hjemmeside med. Formålet er at effektivisere
kommunikationen mellem computeren, smartphonen etc. og de hjemmesider, du besøger.
Cookies er ikke skadelige for dit elektroniske udstyr.
3. Typer af cookies
Overordnet gælder, at der skelnes mellem to typer cookies – de midlertidige og de
permanente. De midlertidige cookies slettes, når du lukker din browser, da de knytter sig til dit
aktuelle besøg på hjemmesiden. De permanente cookies lagres på dit udstyr, hvor de bliver
fornyet, hver gang du besøger hjemmesiden. Efter en vis periode, hvor du ikke har besøgt
hjemmesiden, sletter de sig selv.
Derudover skelnes der mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies er
cookies, som Tilgaard Glas selv lægger på hjemmesiden. Tredjepartscookies er placeret på
hjemmesiden af andre, der dermed får adgang til de oplysninger, der indsamles.
4. Cookies på www.tilgaardglas.dk
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5. Hvordan undgår eller sletter du cookies
Hvis du ikke ønsker cookies fra www.tilgaardglas.dk, kan du altid blokere for alle cookies,
slette eksisterende cookies på din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en
cookie. Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan du
gør det, afhænger af, hvilken browser du anvender. Følg links nedenfor får at få vejledninger
til din browser. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
-

Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com

-

Vejledning i at slette cookies på Safari browser: https://support.apple.com

-

Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser: https://support.google.com

-

Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser: https://support.mozilla.org

-

Vejledning i at slette cookies fra Opera browser: https://help.opera.com

-

Vejledning i at slette cookies fra Android telefoner: https://support.google.com/chrome

-

Vejledning i at slette cookies på iPad, iPhone, iPod touch: https://support.apple.com

-

Vejledning i at slette flash cookies (gælder alle browsere):
http://www.macromedia.com

5. 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 Tilgaard Glas’ hjemmeside. Dog kan der være funktioner og
services, som du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at webstedet kan huske de valg du
foretager.
6. Regler
De regler, der gælder for Tilgaard Glas’ brug af cookies, kan du læge nærmere om her:
https://erhvervsstyrelsen.dk/lovgivning-og-vejledning-om-cookiereglerne
7. Kontakt
Du er velkommen til at kontakte os hvis du har yderligere spørgsmål til anvendelsen af cookies
på www.tilgaardglas.dk.

Tilgaard Glas ApS
Claus Tilgaard
Catherine Boothsvej 89
2650 Hvidovre
Telefon 31 62 94 36
info@tilgaardglas.dk
www.tilgaardglas.dk

