Feedwork IVS – Cookiepolitik
Virksomhedsoplysninger:
Feedwork IVS (”Feedwork”)
CVR-nr. 37475238
Otto Busses Vej 5
2450 København SV
Dansk lov kræver, at vi informerer om, at der anvendes cookies på vores hjemmeside,
www.feedwork.dk, og vores formål med anvendelsen.
Ved at benytte vores hjemmeside accepterer du denne cookiepolitik og vores anvendelse af cookies, som det fremgår i denne politik.

1.

HVAD ER COOKIES

1.1

En cookie er en lille datafil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr
på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie
er ikke et program og indeholder ikke virus.

1.2

Oplysningerne i cookies er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger. Cookies kan ikke ødelægge din computer, tablet eller smartphone.

2.

ANVENDELSE AF COOKIES

2.1

På www.feedwork.dk bruger vi primært cookies til følgende:

2.2

•

statistik,

•

webanalyse,

•

forbedring af hjemmesidens brugervenlighed, funktioner og design,

•

administration af hjemmesiden.

Formålet med vores brug af cookies er at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

2.3

Feedwork anvender Google Analytics og Facebook Pixel til at samle og analysere data
om brugerens adfærd på www.feedwork.dk. Disse data bruger vi til at forstå, hvad
vores brugere efterspørger, og hvordan vi bedst muligt kan præsentere den relevante
information for vores brugere.
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3.

HVORDAN DU FJERNER COOKIES

3.1

Du

kan

altid

fjerne

cookies

ved

at

følge

guiden

på

denne

side: http://www.fdih.dk/cookies/slet-dine-cookies.
3.2

Alternativt kan du fjerne cookies under din browsers internetindstillinger. Her kan du
også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.

3.3

Hvis du indstiller din browser til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at
der kan være funktionalitet på hjemmesider, der ikke virker.

4.

SPØRGSMÅL

4.1

Har du spørgsmål til vores hjemmeside eller vores anvendelse af cookies, er du velkommen til at kontakte direktør, Mikkel Norqvist, på tlf.nr. +45 27 11 99 01 eller
kontakt@feedwork.dk.
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