Gråsten, juni 2018

Om cookies hos Toptryk Grafisk ApS
Generelt om cookies
En cookie er en fil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr. Den gør det
muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger og benytter.
Når du besøger vores hjemmesider, bl.a. www.toptryk.dk, bliver der lagt cookies på din computer.
I vejledningen nedenfor kan du se, hvordan du i din browser kan fjerne muligheden for cookies. Du skal dog
være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver
cookies til at huske de valg, du foretager.
Toptryk Grafisk ApS bruger cookies til at optimere dit besøg, når du navigerer rundt på vores hjemmeside,
og til at generere statistik over brugen af vores hjemmeside. Vi videregiver ikke oplysninger om dit besøg
på vores hjemmeside til tredjemand.
De cookies som vi anvender på hjemmesiden kan findes her:
• Menytype (bruges til at huske hvad brugeren har valgt i menu oversigt)
• priceCalculatorToLoad (Bruges til at optimering af load af vores pristabeller)
• priceCalculatorHeader(Brgues til optimering af load af vores pristabeller)
• LastOrderTime (Bruges til at vise hvornår brugeren sidst har handlet, tilbyde reklame osv.)
• Lastvisit (Hvornår kunden sidst besøgte siden)
• IsLoggedIn (Login relateret)
• _secureT (Login relateret)
• _tempD (Login relateret)
• _tempL (Login relateret)
• Auth (Login relateret)
• refererCookie (Login relateret)
• browsercheck (Optimering af visning af siden i forhold til browser)
• ASP.NET_SessionId (Bruges til at gemme brugerens unike session)
De cookies, der anvendes, slettes ikke automatisk.
På Toptryk Grafisks hjemmeside findes indhold fra tredjepart, der også sætter cookies.
Der sættes tredjeparts-cookies fra fx YouTube, når du afspiller en film hentet fra YouTube. YouTube bruger
bl.a. cookies til at huske præferencer.
Læs om cookies fra YouTube (hos Google - på dansk): https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/]
Vejledninger til at fjerne cookies fra din browser
Vejledning til at fjerne cookies i de forskellige IE (Internet Explorer) versioner klik her.
Vejledning til at fjerne cookies fra Lion (MAC OS) klik her.
Vejledning til at fjerne cookies fra Google Chrome klik her.
Persondata
Læs mere om vores datapolitik på www.toptryk.dk/data

