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Cookie-politik for Lichen Sclerosus Foreningens 
hjemmeside 

Cookies 

Hvad er cookies? 
Vi anvender cookies på vores hjemmeside lichensclerosus.dk. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes af 
din browser, når du besøger en hjemmeside. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der 
er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies. Den er heller ikke et program, og kan ikke indeholde 
virus. 

Vi indhenter dit samtykke 
Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Du vælger at give os de oplysninger ved at 

acceptere brug af cookies første gang, du bruger vores hjemmeside.   

Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke. 

Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke til cookies fra vores hjemmeside, skal du afvise eller slette dem.   

Formål med cookies 
Cookies kan tjene mange formål, som groft kan opdeles i følgende: 

- Tekniske forhold og personlige indstillinger: Hvis en hjemmeside skal huske personlige 

indstillinger, for eksempel dit brugernavn til et debatforum. 

- Statistik og trafiksporing: Så dem, der driver hjemmesiden, kan følge med i de besøgendes adfærd 

- og derigennem forbedre oplevelsen. 

- Målrettet annoncering: Så dem, der driver hjemmesiden, kan vise reklamer, der er målrettet dig, 

ud fra hvilke andre hjemmesider som du har besøgt. 

Hvilke cookies anvender vi på hjemmesiden? 
På hjemmesiden anvender vi kun få cookies til enkelte tekniske forhold.  

Vi anvender cookies til at håndtere din adgang til vores debatforum. Da der er tale om cookies til sikring af 

funktionalitet og indstillinger på debatforummet, skal vi ikke indhente dit samtykke til disse cookies. 

Hvordan du kan afvise eller slette cookies 
Som bruger kan du selv bestemme, om du vil acceptere eller slette alle cookies, eller kontrollere det 

individuelt for hvert enkelt website. Du kan foretage individuelle indstillinger i dine browserindstillinger. 

Hvis du ikke ønsker at vores hjemmeside skal gemme cookies i din browser, kan du gøre følgende: 

- Du kan sige nej tak til cookies. 

- Du kan fjerne allerede satte cookies. 

- Du kan også fravælge i din browser, at der sættes cookies.  

https://frivillighed.dk/cookies
https://frivillighed.dk/cookies-revoke?destination=cookies
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Hvis du vælger cookies helt fra, kan der være en række services på hjemmesiden, du ikke kan benytte. 

Dette kan f.eks. være adgang til vores debatforum. 

Sådan identificerer eller sletter du dine cookies: 
Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du undgår cookies hos 

http://minecookies.org/cookiehandtering/.  

Linket indeholder en vejledning for de mest almindelige og anvendte browsere, men enkelte vil ikke være 

nævnt. Du kan som regel bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-

indstillinger. 

 

Senest opdateret d. 9. marts 2018. 
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