Cookiepolitik
Her kan du læse om, hvilke cookies MobiKOM benytter til at forbedre din oplevelse
på vores hjemmesider
Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer. En cookie gør det muligt for os at genkende din
computer og dermed forbedre din brugeroplevelse. En cookie kan ikke indeholde virus eller andre skadelige
programmer. Visse cookies bliver slettet, når du lukker for din internetbrowser eller computer, mens andre
bliver gemt. Du kan altid slette dine cookies. Dette betyder dog, at vi muligvis ikke kan genkende dig og
derfor kan bede dig indtaste relevant information igen, hvis du f.eks. skal logge ind på vores hjemmesider.
Hvad bruger MobiKOM cookies til?
Når du besøger vores hjemmesider, informeres du om, at der bruges cookies på den pågældende side.
Cookies er med til at få hver hjemmeside til at fungere og bruges derudover til at indsamle statistik, så vi
kan forbedre din brugeroplevelse. Vi bruger ikke cookies til ondsindede formål.
Tredjeparts cookies
MobiKOM bruger en række tredjeparts services på vores sider. Disse services bruger til tider også cookies.
Blandt andet bruges tredjeparts cookies til at lave statistik på dine besøg på mobikom.dk. Længere nede
kan du se benyttede cookies.
Sådan undgår du cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du slette eller blokere dem. Nedenfor kan du finde
informationer om, hvordan du håndterer cookies i de mest populære browsere.
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