
   

COOKIES PÅ  GOTTLIEB PÅLUDÅN ÅRCHITECTS 

Sidst opdateret: 2018-09-13 

Gottlieb Paludan Architects anerkender og respekterer vigtigheden af privatliv for vores 
besøgende på vores hjemmeside og brugere af online-systemer. Denne politik tegner sig 
for personoplysninger og cookies mv., der anvendes via vores hjemmeside og sociale 
medier. Hvis du ikke accepterer vilkårene heri, må du ikke bruge denne hjemmeside 
eller online-systemer og slet de cookies, der er placeret af hjemmesiden. 

Vær opmærksom på, at en separat fortrolighedserklæring gælder for rekruttering. 
Fortrolighedserklæringen vedrørende rekruttering er tilgængelig her. Afsnittet om 
cookies nedenfor gælder dog også for rekruttering. 

Gottlieb Paludan Architects bruger cookies på www.gottliebpaludan.com. Ved at 
bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies. Vores cookiepolitik 
forklarer, hvad cookies er, hvordan vi bruger cookies, hvordan tredjeparter vi 
arbejder med, muligvis kan bruge cookies, dine valg vedrørende cookies og 
yderligere oplysninger om cookies. 

HVAD ER EN COOKIE? 

Når du besøger vores hjemmeside, lagres der cookies på din computer, mobil eller 
tablet. Cookies er små stykker tekst, der sendes af din webbrowser fra et websted du 
besøger. En cookie-fil gemmes i din webbrowser og giver tjenesten eller en tredjepart 
mulighed for at genkende dig og gøre dit næste besøg nemmere og tjenesten mere 
nyttigt for dig. 

En cookie kan indeholde informationer omkring brugerindstillinger på din browser og 
hvordan Gottlieb Paludan Årchitects’ hjemmeside benyttes. Der er ingen 
personfølsomme oplysninger gemt i vores cookies. 

HVORDAN BRUGER GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS COOKIES? 

Når du bruger og får adgang til tjenesten, kan vi placere et antal cookies filer i din 
webbrowser. 
Vi bruger cookies til følgende formål: 

Som analytisk værktøj 
Vi anvender forskellige analytiske værktøjer, såsom Google Analytics, der hjælper os 
med at indsamle informationer om brugen af vores hjemmeside, så vi kan skabe en 
bedre brugeroplevelse. 

Google Analytics benytter information fra cookies tilhørende IP adresser som besøger 
Gottlieb Paludan Årchitects’ hjemmeside, så vi fx kan se antallet af sidevisninger, antallet 
af brugere, og hvilken by eller land vores brugere kommer fra.  

http://www.gottliebpaludan.com/sites/default/files/downloads/persondatapolitik_for_ansoegere_gottlieb_paludan_architect.pdf


   

Tredjeparts cookies 
På nogle af vores websider linker vi til tredjeparts hjemmesider, samt integrerer 
videoindhold fra eksterne hjemmesider såsom Facebook, LinkedIn, Instagram og 
YouTube. Gottlieb Paludan Architects benytter sig også af delingsværktøjer, som gør det 
lettere for dig som bruger at dele indhold med venner over sociale medier.  

Disse eksterne hjemmesider kan benytte sig af cookies. Gottlieb Paludan Architects 
regulerer ikke brugen af disse cookies, og du bør derfor tjekke tredjepartens 
hjemmeside for information omkring deres indsamling og brug af cookies.  

Dine valg vedrørende cookies 
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du enten blokere for alle cookies, slette 
eksisterende cookies fra din enhed eller modtage en advarsel, før der gemmes cookies. 

Vi gør dog opmærksom på, at hvis du sletter cookies eller nægter at modtage dem, har 
du muligvis ikke adgang til alle dele af vores hjemmeside, det er muligt at du ikke kan 
gemme præferencer og nogle af vores sider vil måske ikke vises korrekt. 

Firefox 
For at slette cookies skal du klikke på menu knappen → Indstillinger → Privatliv & 
sikkerhed → ryd data under Cookies og websteds-data eller rydde din historik (husk at 
sætte flueben ved cookies i rullemenuen Detaljer).  

For at blokere cookies skal du klikke på menu knappen → Indstillinger→ Privatliv & 
sikkerhed → i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for 
historik” → sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tilstand” → sæt flueben i ”bloker 
cookies of websteds-data” under Cookies og websteds-data. 

Internet Explorer 
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner → Internetindstillinger → Fanen 
Generelt → Tryk på knappen Slet under Browserdata → Cookies → Slet. 

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner → Internetindstillinger → Beskyttelse 
af personlige oplysninger → Tag slideren og ryk den i top, så blokerer du alle cookies → 
Klik OK. 

Google Chrome 
For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen → klik på Flere værktøjer → 
Slet browserdata → sæt flueben ved Cookies og andre websitedata og vælg tidsperiode 
→ tryk på knappen Ryd data. 

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen → Indstillinger → Rul ned til 
bunden og tryk på Avanceret → Under Sikkerhed og privatliv, tryk på Indstillinger for 
indhold → Cookies → Tryk på knappen ud fra Tillad, at websites gemmer og læser 
cookiedata, så der står Blokeret. 

 



   

Safari 
For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen → Indstillinger → Sikkerhed → 
Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne 
eller fjerne alle cookies. 

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen → Indstillinger → Sikkerhed 
→ Under “Åccepter cookies” skal du vælge “aldrig”. 

Google Analytics 
Du kan fravælge Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

