Cookie-erklæring
Bejo Zaden B.V. (herefter benævnt "Bejo")
Denne erklæring forklarer, hvordan cookies gemmes, og data aflæses på din computer, tablet og/eller
mobiltelefon via dette websted. Vi redegør også for, hvilke formål de indsamlede data anvendes til. Vi
anbefaler, at du læser denne cookie-erklæring nøje. Se også vores Databeskyttelseserklæring for at få
yderligere oplysninger om databehandlingen.
Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, der sendes til din browser, når du besøger en hjemmesiden, og som derefter lagres
på harddisken eller i hukommelsen på perifere enheder. Browseren kan videresende denne information til
hjemmesiden, næste gang du besøger den. Cookies, der gemmes via denne hjemmeside, kan ikke beskadige
dine perifere enheder, eller de filer der er lagret på dem.
Hvilke cookies anvender vi, og til hvilke formål bruger vi dem?
Funktionelle cookies
Bejo lagrer funktionelle cookies og læser også deres indhold. Ingen andre parter er involverede. Disse er
såkaldte førstepartscookies. Disse cookies er nødvendige for at levere den service, du har anmodet om.
Hjemmesiden kan ikke fungere korrekt uden disse cookies. For eksempel sørger funktionelle cookies for, at du
ikke behøver logge på igen på hver side, hvis du har været logget ind før, og den husker de indtastede data
på hjemmesidens (bestillings-) formularer.
Sessionscookies
Udover de funktionelle cookies lagrer Bejo også cookies på dine perifere enheder i en begrænset periode.
Disse cookies slettes automatisk, når browseren lukkes. Sessionscookies bruges til at analysere din
browseradfærd under et bestemt besøg. Bejo kan bruge disse data til at tilpasse hjemmesiden, så den
imødekommer behovene hos de besøgende.
Permanente cookies
Bejo lagrer også cookies, der bliver liggende på dine perifere enheder i en længere periode. Disse
permanente cookies gør det muligt at genkende enhederne, når du besøger hjemmesiden, og gør Bejo i stand
til at tilpasse din brugeroplevelse til dine præferencer. Fordi dine indstillinger allerede er opsat, vil dit næste
besøg på hjemmesiden være mindre tidskrævende og tiltalende. Derudover anvender Bejo permanente
cookies til at spore din browseradfærd. Bejo registrerer din browseradfærd på hjemmesiden ved at bruge
disse sporingscookies til at tilbyde dig brugertilpassede tilbud. Sporingscookies kan også spore, hvilke andre
Bejo-hjemmesider du har besøgt. Bejo kan bruge disse oplysninger til at vise dig annoncer, som er specifikt
tilpasset dig.
Læsning af information uden cookies
Udover at anbringe cookies, så aflæser Bejo også oplysninger fra din browser og dine perifere enheder uden
at der gemmes en cookie. På denne måde kan Bejo indsamle de (tekniske) oplysninger om dine perifere
enheder og den software, du bruger, såsom operativsystemet, browserindstillinger, installerede plugins,
tidszone og skærmstørrelse. Bejo bruger disse oplysninger til at spore din browseradfærd, men også til at
sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt sammen med dine enheder og software.
Tredjepartscookies
Bortset fra de cookies, som gemmes af Bejo selv, gemmer hjemmesiden også cookies fra tredjeparter på dine
enheder, dvs. såkaldte tredjepartscookies. Bejo har intet herredømme eller kontrol over disse cookies og/eller
tredjeparters brug af de oplysninger, der indsamles igennem disse cookies. Bejo stiller kun den platform til
rådighed, som gør det muligt at gemme disse tredjepartscookies. Bejo påpeger, at brugen af de indsamlede
oplysninger, kan være underlagt yderligere oplysninger fra tredjepart. Typen af tredjepartscookies, der
gemmes via hjemmesiden er anført nedenfor.
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Google Analytics
Bejo benytter Google Analytics til at indsamle webstatistik vedrørende din brug af og besøg på hjemmesiden.
Google Analytics gemmer en permanent cookie på dine perifere enheder for at registrere din brug af
hjemmesiden. Disse data analyseres derefter af Google og resultaterne overføres til Bejo. Dette gør det muligt
få flere oplysninger om måden, hvorpå hjemmesiden bruges, og baseret på disse oplysninger at foretage
justeringer af hjemmesiden eller af de tjenester, der udbydes.
Google kan videregive disse oplysninger til tredjeparter, hvor de er juridisk forpligtet til at gøre det og/eller hvis
en tredjepart behandler oplysningerne på vegne af Google. Google kan/kan ikke bruge oplysninger til andre
Google-tjenester.
Sletning af cookies
Det samtykke, du har givet til Bejo med henblik på at opbevare og aflæse førsteparts- og tredjepartscookies
kan trækkes tilbage når som helst ved at konfigurere din browser på en sådan måde, at den ikke accepterer
nogen cookies og/eller ved at slette alle de cookies, der allerede er blevet gemt i din browser. Manualen til din
internetbrowser forklarer, hvordan du fjerner cookies. Du bør dog tage højde for, at sletning af cookies kan
medføre, at visse funktioner på hjemmesiden ikke længere vil fungere eller ikke længere vil fungere korrekt.
Har du spørgsmål og/eller kommentarer?
Hvis du har nogen spørgsmål/kommentarer til vores cookies eller andre spørgsmål vedrørende cookies, så
bedes du sende dine anmodning til info@bejo.nl.
Du kan også kontakte os på:
Telefon: 0226-396162
Adresse: Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Holland

Dato: april 2018
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