
 

COOKIES POLITIK 

Denne cookie politik gælder for Silkeborg Boligselskab (CVR. 27194516). 

HVORFOR BRUGER VI COOKIES?  
Når du besøger Silkeborgboligselskab.dk placeres der automatisk en cookie på dit IT-
udstyr (computer, tablet eller smart phone). En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din 
web browser (f.eks. Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari, etc.) og som registrerer dig 
som unik bruger. Denne cookie identificerer Silkeborg Boligselskabs webserver, når du 
besøger Silkeborgboligselskab.dk og registrerer anvendelsen heraf. 
 
En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus, eller andre skadelige 
programmer, som fx spyware eller malware.  
 
 
COOKIES PÅ Silkeborgboligselskab.dk  
Silkeborg Boligselskab anvender cookies med henblik på at analysere og optimere 
brugernes adfærd på af hjemmesiden. 
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. De hjælper med at få overblik 
over dit besøg. På den måde kan Silkeborg Boligselskab løbende optimere og målrette 
hjemmesiden til brugernes behov og interesser.  
 
COOKIES FRA GOOGLE ANALYTICS  
På Silkeborgboligselskab.dk anvender vi Google Analytics for at analysere hvordan 
brugernes adfærd er på hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din 
adfærd (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på centrale servere 
hos Google. Dette sker i overensstemmelse med de aftaler, Silkeborg Boligselskab har 
indgået med Google. 
 
Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter 
om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på 
hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til 
tredjepart, hvis loven kræver det, eller hvis tredjepart behandler oplysningerne på Googles 
vegne. 
 
Google Analytics sætter to typer cookies: En persistent cookie, der viser, om brugeren er 
tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords 
osv. En session cookie, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på 
sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller 
browser. 
 
Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde 
med. 
 
Læs mere om Google Analytics cookies og persondatapolitik 
her:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245


 

 
SÅDAN AFVISER DU BRUGEN AF COOKIES  
Du kan afvise lagring af cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i 
din browser. Vær dog opmærksom på, at hvis du besøger Silkeborgboligselskab.dk uden 
cookies, kan du måske ikke bruge alle hjemmesidens funktioner. Eftersom en cookie 
lagres hos dig, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies. 
 
Vi håber, at du vil tillade de cookies Silkeborg Boligselskab anvender. Disse cookies 
hjælper os med at forbedre brugeroplevelsen på vores hjemmeside. 
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