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Vi anvender cookies 

Som næsten alle andre hjemmesider anvender vi cookies for at få siden til at fungere og til at gøre den 

lettere for dig at bruge. Cookies hjælper os bl.a. med at få overblik over besøg, så vi løbende kan optimere 

og målrette hjemmesiden og vores ydelser. Dermed kan vi give dig en bedre brugeroplevelse med mere 

relevant indhold. 

Anvendelse af cookies indebærer ofte samtidig indsamling og videregivelse af persondata. Du kan læse 

mere om vores behandling af dine persondata i vores privatlivspolitik her  

 

Ansvarlig for hjemmesiden 

Hjemmesiden ejes og drives af: 

- Storcenter Nord (Forening)  

- CVR-nr. 15533641 

- Finlandsgade 17 

- 8200 Aarhus N  

 

Hvad er cookies og hvordan bruges de? 

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser. Tekstfilerne gør blandt andet hjemmesiden i stand 

til at opfatte, om browseren har besøgt stedet tidligere. Ved på denne måde at indsamle statistisk 

information om brugen af siden er cookies med til at forbedre brugervenligheden og oplevelsen.  

Cookies gør ingen skade på computeren og kan ikke indeholde vira eller skadelige programmer. 

Cookies spiller således en central rolle i at få hjemmesiden til at fungere optimalt.  

Klik her for en komplet cookie-oversigt, der indeholder nærmere information om de enkelte cookie: 

[indsæt link til cookieinformation.com] 

Der videregives persondata på baggrund af cookies til tredjeparter til følgende formål: 

- SITE ANALYTICS – til tracking af hvilke sider der besøges 

- KUNDERSERVICE / INTERAKTION – til at supportere henvendelser til kundeservice 

- SOCIAL MEDIA – til at dele / like produkter på facebook 

- PROFILERING / PERSONALISERING – til at målrette indhold på siden til den besøgende 

- MARKETING – til at promovere relevante produkter 

- VIDEO – til at understøtte content i form af visuelle produktguides og brugsvejledninger 

 

 



Afvisning eller sletning af cookies 

Du kan altid afvise eller slette cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du 

finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis 

du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden 

kan huske de valg, du foretager. Annoncer vil også kunne blive mindre relevante for dig og optræde 

hyppigere. 

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering 

 

Har du spørgsmål? 

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige 

oplysninger, er du velkommen til at kontakte os her mail@storcenternord.dk eller på tlf. 87 39 42 20. 


