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Cookiepolitik
Vi bruger cookies på vores hjemmeside, så vi anonymt kan identificere den enhed, du bruger, og
dermed forbedre din oplevelse af vores hjemmeside.
Ved at besøge og anvende denne hjemmeside giver du samtidig dit samtykke til denne
cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.

1. Kontakt til udgiver
Hjemmesiden ejes og publiceres af: Lebæk A/S Tømrer- og Snedkerfirma, Gelstedvej 45, 5560
Aarup, CVR-nr. 34617406.
Hvis du ønsker nærmere oplysninger om denne hjemmeside og brugen af cookies, er du
velkommen til at kontakte os. Henvendelser skal rettes til Christina Gertov på telefon 3140 8552
eller cj@lebaek.dk.

2. Cookies
Denne cookiepolitik er baseret på kravene i ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke
ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen
indeholder en række regler angående information om og samtykke til, hvilke cookies der lagres på
din computer.
Når du besøger denne hjemmeside, indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din
adfærd på hjemmesiden. I denne cookiepolitik kan du læse detaljeret om hvad cookies er, hvorfor
og hvordan vi anvender dem, hvor lang tid de opbevares og hvordan du undgår cookies.

2.1 Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din webbrowser og genkendes af hjemmesiden ved dit
næste besøg og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie
kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, og gør det muligt at genkende din IP-adresse. En
cookie er ikke et program og kan ikke indeholde virus. Cookies placeres når du accepterer brug af
cookies.

2.2 Hvorfor bruger vi cookies?
For at optimere din oplevelse af hjemmesiden bruger vi cookies til at brugertilpasse indholdet på
hjemmesiden og huske dine præferencer. De personlige cookies er førstepartscookies, hvilket
betyder, at de efterlades af www.lebaek.dk.

2.3 Periode for opbevaring
De cookies, der er sendt til dig fra denne hjemmeside, vil blive opbevaret i højst 30 dage fra sidste
gang du var inde på hjemmesiden. Hver gang du genbesøger vores hjemmeside, forlænges
perioden.

Side 1 af 3

Gelstedvej 45 . 5560 Årup
Tlf. 64 49 25 05 . Mobil 40 45 85 52
www.lebaek.dk . CVR 34 61 74 06

2.4 Undgå cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende
cookies fra din computer eller modtage en advarsel før der gemmes en cookie. Du kan få
yderligere oplysninger om, hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette link:
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 til at få mere information
om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter "cookies".

3. Google Analytics
Vi arbejder hele tiden på at gøre hjemmesiden bedre. For at kunne gøre dette benytter vi Google
Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google, Inc. ("Google").
Oplysningerne om, hvordan du bruger hjemmesiden, sendes anonymt til Google. Vi knytter ikke
din IP-adresse til identificerbare personoplysninger om dig, den anonymiseres inden den sendes til
Google.
Google Analytics bruger cookies, som er tekstfiler, der lægges på din computer for at hjælpe
hjemmesiden med at analysere, hvordan du anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien
genererer om, hvordan du bruger hjemmesiden (herunder din IP-adresse) sendes til og lagres af
Google på deres servere. Hvis IP-anonymisering er aktiveret, trunkerer/anonymiserer Google de
sidste otte cifre i IP-adressen for EU-medlemsstater, samt for andre parter i aftalen om Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i ekstraordinære tilfælde sendes hele IPadressen til og forkortes af Googles servere. Google bruger disse oplysninger til at evaluere,
hvordan du bruger hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesidens aktivitet til hjemmesidens
udgiver, samt andre tjenester i forbindelse med hjemmesidens aktivitet og internet brug til
udgiveren af hjemmesiden. Google knytter ikke din IP-adresse til andre oplysninger, som Google
ligger inde med.
De indsamlede adfærdsoplysninger behandles og indgår i statistiske rapporter om aktiviteten på
hjemmesiden. Formålet er ikke at se på en enkelt brugers adfærd, men at samle statistiske
oplysninger, f.eks. "Hvor mange brugere har brugt siden ”Kontakt" de seneste 30 dage?”.
Vi bruger derefter disse rapporter til at beslutte, hvordan vi kan gøre hjemmesiden bedre. En
analysecookie er en førstepartscookie, hvilket betyder, at den efterlades af www.lebaek.dk.

4. Tredjepartstjenester
På vores hjemmeside er der indlejret indhold fra andre hjemmesider. Disse hjemmesider kan
efterlade cookies, som vi ikke kontrollerer, såkaldte tredjepartscookies. Følgende indlejrede
tredjepartstjenester kan efterlade cookies i din browser:
·
·
·
·

YouTube (Googles Privatlivspolitik)
Google Maps (Servicevilkår for Google Maps)
Facebook og Instagram (Facebooks og Instagram Datapolitik)
LinkedIn (LinkedIn Privatlivspolitik)
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5. Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre retningslinjerne for behandling af personoplysninger.
Ændres retningslinjerne, rettes datoen for senest revideret.

Med venlig hilsen
Lebæk A/S Tømrer- og Snedkerfirma

Senest revideret: 25.06.2019
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