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Cookiepolitik 

Du kan besøge vores hjemmeside www.sandstone.dk anonymt, men når du besøger 

vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig ved hjælp af cookies. En 

cookie er en lille tekstfil, 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, hvilken type browser du bruger og hvilke sider og funktioner, du besøger.  

 

Vi placerer primært cookies på din computer for at kunne føre statistik over brugen af 

hjemmesiden. De oplysninger vi får, er for eksempel browsertyper, sete sider og klik på 

links. Vi bruger oplysningerne til at danne os et samlet overblik over hvordan hjemmesiden 

bliver brugt. Den statistik, vi får ved hjælp af cookies, bruger vi til at forbedre 

hjemmesiden.  

Vi gør dette med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden, forbedre denne 

og fortage målrettet markedsføring. Vi gør også brug af tredjepartscookies, som er 

cookies, der placeres af andre end os. Det kan fx være firmaer, som hjælper os med at 

måle, analysere og målrette vores ydelser, annoncer og indhold.  

 

Vi benytter cookies til følgende formål:  

- Styring af generel teknisk funktionalitet på hjemmesiden.  

- Trafikmåling via Google Analytics.  

- Afvikling af annoncer fra forskellige annoncenetværk.  

- Målrettet visning af de annoncer, vi formoder, er mest interessante for dig baseret på din 

adfærd.  

 

Nogle cookies gemmes, indtil du lukker din browser ned, mens andre gemmes i længere 

tid. Ønsker du at begrænse, hvilke cookies vi sætter, kan du i de fleste browsere ændre 

indstillingerne for hvilke cookies, der bliver sat på din computer. 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.  

Du kan godt undgå cookies, og det er også muligt at fjerne eksisterende cookies fra din 

computer. 

 

Hvordan du kan undgå cookies afhænger af, hvilken browser du bruger. Herunder kan du 

finde links til vejledninger for, hvordan du fjerner og blokerer cookies i en række forskellige 

browsere: 

 

•    Googles vejledning til hvordan man fjerner cookies i de mest anvendte browser  

•    Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Firefox 

•    Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Google Chrome 

•    Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Internet Explorer 7, 8 og 9 
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