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Cookiepolitik 

Cookiepolitikken blev opdateret den 22/11/2019. 

Clarins lægger stor vægt på beskyttelse af brugerens privatliv og virksomhedens forpligtelser 
i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Når du besøger clarins.dk, kan oplysninger om de browserdata, vi modtager fra din dataenhed 
(computer, mobil, tablet osv.), blive gemt som “cookies”, som installeres på din enhed.  

Denne side forklarer, hvordan cookies fungerer, og hvordan du administrerer dine 
indstillinger. 

1 – Hvad er en “cookie”? 

En “cookie” er en tekstfil, der med dit samtykke kan gemmes på et bestemt sted på harddisken 
på din dataenhed, når du besøger en onlinetjeneste via din webbrowser. En cookiefil giver 
udstederen af cookien mulighed for at identificere den dataenhed, hvorpå den er gemt, i 
cookiens gyldigheds- eller registreringsperiode.  Det er kun udstederen af cookien, der 
sandsynligvis læser eller ændrer oplysningerne i en sådan cookie. 

2 – Hvordan bruges cookies, der placeres af clarins.dk? 

De cookies vi bruger på vores websted 

Med forbehold for dit samtykke til brug af cookies, når du besøger vores websted, kan vi 
installere forskellige cookies på din dataenhed, så vi kan genkende din enheds browser i hele 
cookiens gyldighedsperiode. 

Cookies, som vi placerer, bruges til nedenstående formål: 

- at tilpasse præsentationen af vores websted til skærmindstillingerne på din enhed 
(sprog, skærmopløsning, operativsystem osv.) under dit besøg baseret på din 
dataenheds hardware, software og videosoftware;  

- at gemme oplysninger fra alle formularer, som du udfylder på vores websted (til 
registrering eller adgang til konto) eller vedrørende produkter, tjenester eller 
oplysninger, som du har valgt på vores websted (indkøbskurvens indhold osv.);  

- at give dig adgang til begrænsede og personaliserede områder på vores websted 
såsom din konto, baseret på brugernavne, adgangskoder og andre data, som du 
muligvis tidligere har givet os adgang til;  

- at implementere sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. når du bliver bedt om at logge ind 
igen for at give dit samtykke eller anvende en tjeneste efter en bestemt periode.  

Cookies placeret på vores websted af tredjepart  

En tredjeparts placering og brug af cookies er underlagt tredjepartens fortrolighedspolitikker.  

https://www.clarins.dk/
https://www.clarins.dk/
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Vi underretter dig om formålet med vores cookies og om, hvordan du kan vælge at acceptere 
eller afvise cookies. 

- Analysecookies  

Vores websted indeholder muligvis cookies fra tredjepart såsom udbydere af trafikmåling. I 
løbet af cookiens gyldighedsperiode giver cookien os mulighed for at udarbejde statistikker, 
analysere trafikmængder og måle brugen af de forskellige sektioner på webstedet 
(overskrifter og indhold, klikstrømme), som hjælper os med at forbedre værdien og 
anvendeligheden af vores tjenester. 

- Reklamecookies  

Vores websted indeholder muligvis cookies fra tredjepart (kommunikationsbureauer, 
udbydere af målrettet reklame osv.). I løbet af cookiens gyldighedsperiode gør sådanne 
cookies det muligt for dem at:  

- kompilere browserdata for dataenheder, der besøger vores websted; 

- Definere, hvilket reklameindhold der sandsynligvis svarer til brugerne af dataenhedens 

interesser baseret på browserdata. 

Disse cookies afhænger hovedsageligt af reklamebureauer. Vi er ikke i stand til at give en 
udtømmende liste over dem. 

- Cookies, der er forbundet med integration af tredjepartsapplikationer på vores 
websted 

Vi vil sandsynligvis anvende softwareapplikationer fra tredjepart på vores websted, der giver 
dig mulighed for at dele indholdet på webstedet med andre eller at informere andre om dit 
besøg eller din mening om indholdet på vores websted. Dette er især tilfældet med knapperne 
"Del" og "Synes godt om" på sociale netværk som "Facebook", "Twitter", "LinkedIn", "Viadeo" 
osv. 

De sociale netværk, der leverer disse knapapplikationer, kan bruge knappen til at identificere 
dig, selvom du ikke har brugt knappen under dit besøg på vores websted. Faktisk kan denne 
type knapapplikation give det pågældende sociale netværk mulighed for at spore din aktivitet 
på vores websted, simpelthen fordi din sociale netværkskonto var aktiv på din dataenhed 
(åben session) under dit besøg på vores websted.  

Vi har ingen kontrol over de processer, der bruges af sociale netværk til at indsamle 
information om dine besøg på vores websted eller de tilknyttede persondata, de måtte 
indsamle. Vi opfordrer dig til at gennemgå privatlivspolitikkerne for disse sociale netværk for 
at forstå formålene bag indsamlingen af de browserdata, som de kan kompilere ved hjælp af 
sådanne knapper, især med hensyn til reklame. Politikkerne for sociale netværk er forpligtet 
til at give dig mulighed for at udøve dit personlige valg vha. dine kontoindstillinger. 

- Flashcookies ved hjælp af Adobe Flash Player™ 

Adobe Flash Player™ er et program, der muliggør hurtig visning af dynamisk indhold ved hjælp 

af computersproget Flash. Flash og andre lignende programmer gemmer indstillinger, 

https://www.adobe.com/
https://www.adobe.com/
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præferencer og brugsdata ved hjælp af en teknologi, der ligner cookies. Imidlertid håndterer 

Adobe Flash Player™ disse oplysninger ved hjælp af en anden grænseflade end den, der 

leveres af din browser.  

Hvis din dataenhed kan se indhold, der er udviklet med Flash-teknologi, kan du administrere 

disse Flash-cookies direkte fra Adobes websted på www.adobe.com 

3 – Sådan udøver du dit valg vedrørende cookies fra clarins.dk?  

Du kan til enhver tid udøve dit valg og ændre valget som beskrevet nedenfor.  

Vi minder dig om, at de indstillinger, du bruger, sandsynligvis vil ændre din 
internetbrowseroplevelse og betingelserne for din adgang til tjenester, der kræver brug af 
cookies.  

Vi påtager os intet ansvar for konsekvenser i forbindelse med forringet drift af vores tjenester, 
der skyldes, at vi ikke er i stand til at gemme eller se de cookies, der er nødvendige for, at 
vores websted og tjenester fungerer fuldt ud. 

 

Dine valg online 

Du kan bruge vores Privacy Center til at deaktivere visse kategorier af cookies. 

Bemærk, at deaktivering af reklamecookies ikke udelukker visning af reklamer på din 

dataenhed. Deaktivering blokerer kun de teknologier, der kan tilpasse visning af reklamer ud 

fra dine browserdata eller dine interesser.  

Bemærk også, at vi nødt til at bruge en cookie for at kunne respektere din beslutning. Hvis du 

sletter alle de cookies, der er gemt på din dataenhed (via din browser), genkender vi eller 

vores tjenesteudbydere ikke, at du har valgt denne mulighed.  

 

De valg, der er tilgængelige for dig i din browser 

Browsere har forskellige måder at administrere cookies og cookieindstillinger på. 
Konfigurationen af din browser beskrives i dens hjælpemenu, der fortæller dig, hvordan du 
ændrer cookieindstillinger.  

– Til Chrome ™: Support Chrome – Til Internet Explorer ™: Support Internet Explorer – Til 
Edge ™: Support Edge – Til Firefox ™: Support Firefox – Til Opera ™: Support Opera – Til 
Safari ™: Support Safari 

Dine valg online gennem initiativer inden for flere sektorer 

Organisationen for digital reklame European Association EDAA (European Digital Advertising 

Alliance), der administreres i Frankrig af Interactive Advertising Bureau France, har følgende 

websted Youronlinechoices. 

http://www.adobe.com/
https://www.clarins.dk/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/edge-privacy-faq
https://support.mozilla.org/da-DK/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
http://help.opera.com/Windows/10.20/da/cookies.html
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=da_DK&locale=da_DK
http://www.youronlinechoices.com/
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Her finder du en liste over de virksomheder, der er medlemmer af dette initiativ, og som giver 

dig mulighed for at acceptere eller afvise de cookies, som disse virksomheder bruger til at 

tilpasse visning af deres reklamer ud fra dine browserdata: www.youronlinechoices.com 

Dette er en centraliseret europæisk grænseflade, der deles af hundredvis af 

internetannoncører, og giver dig mulighed for at acceptere eller afvise cookies, der kan bruges 

til at tilpasse visning af annoncer på din dataenhed, ud fra dine browserdata. Bemærk, at dette 

ikke udelukker visning af reklamer på de websteder, du besøger. Det blokerer ikke de 

teknologier, der kan tilpasse visning af reklamer ud fra dine interesser.  

4 – Yderligere oplysninger om cookies 

Du kan lære mere om cookies generelt og om, hvordan du administrerer dem ved at besøge 

www.aboutcookies.org 

 

 

http://www.youronlinechoices.com/
http://www.aboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/

