COOKIEPOLITIKK
Ved å benytte denne hjemmesiden, www.cchobby.no,
aksepterer du at vi bruker cookies.

HJEMMESIDENS EIER OG KONTAKTOPPLYSNINGER
Denne hjemmesiden er drevet og eid av:
Creativ Company A/S
CVR: 28692927
Email: mail@cchobby.dk
Telefon: (+45) 96 13 30 10

HVA ER EN COOKIE?
En cookie er en liten datafil som vi lagrer på din datamaskin for å kunne finne ut hva
som skjer under ditt besøk, og for å kunne gjenkjenne datamaskinen. En cookie er
ikke et program og inneholder ikke virus.

HJEMMESIDENS BRUK AV COOKIES
Cookies er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere. Cookies hjelper oss
også med å få oversikt over besøket ditt på hjemmesiden, så vi hele tilden kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks.
hva du har lagt i handlekurven, om du tidligere har besøkt siden, om du er logget
inn og hvilket språk og valuta du gjerne vil ha hjemmesiden på. Vi bruker også
cookies til å målrette våre annonsørers annonser og salgsoptimere hjemmesiden.
Her er oversikten over hjemmesidens bruk av cookies og våre samarbeidspartnere
i denne forbindelse:

NØDVENDIGE COOKIES
Disse cookiene er påkrevd for at hjemmesiden kan levere en tjeneste som sluttbrukeren uttrykkelig har bedt om. Det kan f.eks. være cookies som brukes for å få en
handlekurv til å virke. Hjemmesidens innhold er lagret og administreres gjennom
Magento Webshop platform. Den har cookies som brukes til å gjenkjenne deg når
du beveger deg rundt på siden, og huske om du f.eks. er logget inn på siden.

COOKIES FOR PREFERANSER
Disse cookiene brukes til å sikre den optimale brukeropplevelsen på hjemmesiden.
Det er f.eks. valgte preferanser som språk eller valuta, som gjør navigasjon enklere.
Det samles ikke inn personlig identifiserbare data med denne type cookies. Videoer lagt inn på siden er via YouTube. YouTube bruker bl.a. cookies til å registrere
hvilke videoer som vises og hvor mye av filmen du har sett. YouTube cookies er
såkalte Flash cookies.

COOKIES FOR DRIFT OG OPTIMERING
Disse cookiene brukes til driften av hjemmesiden. Det kan f.eks. være opptelling av
antallet besøkende eller annen informasjon som skal brukes til analyse. De brukes
også i forbindelse med spørreskjemaer. Disse cookiene kan i begrenset omfang
samle inn data som kan føres til den enkelte bruker.
Vi bruker Google Analytics for å analysere hvordan brukere bruker hjemmesiden.
De opplysningene som cookien samler inn om din bruk (trafikkdata, herunder din
IPadresse), sendes til, og lagres på, Googles servere i USA. Du kan godt velge bort
cookies fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dipage/gaoptout

MARKETING – TILPASSET ANNONSERING
Disse cookiene brukes til å følge søke- og lesevaner. Den innsamlede informasjonen brukes til å vise individualisert marketing innhold, som bannerannonser. Bruken
av disse cookiene kan innebære lagring og bruk av personlig identifiserbare informasjoner til visning av individuelt tilpasset innhold og/eller deling av disse dataene
med en 3.part med samme formål.

SÅNN AVVISER ELLER SLETTER DU COOKIES
Du kan alltid avvise cookies på datamaskinen din ved å endre innstillingene i browseren. Hvir du finner innstillingene, avhenger av hvilken browser du bruker. Vær oppmerksom på at hvis du gjør det, er det mange funksjoner og servicer du ikke kan
bruke fordi de forutsetter at hjemmesiden kan huske de valgene du foretar deg.

SLETTING AV COOKIES
Cookies du tidligere har akseptert kan enkelt slettes i ettertid. Benytter du en PC
med en nyere browser, kan du slette cookiene dine ved å bruke snarveitastene:
CTRL + SHIFT + Delete
Virker ikke snarveitastene, og/eller du benytter en MAC, skal du starte med å finne
ut av hvilken browser du bruker og deretter klikke på den relevante linken:
Husk: Bruker du flere browsere, må du slette cookiene i alle sammen. Du kan få
hjelp til å slette cookier i alle relevante browsere via denne linken:
http://minecookies.org/cookiehandtering

SPØRSMÅL OG KLAGEVEILEDNING
Har du spørgsmål?
Har du kommentarer eller sprøsmåkl i forbindelse med vår informasjon og/eller
behandling av personlige opplysninger, er du velkommen til å kontakte os på
tlf.: 74 08 58 80 eller email: mail@cchobby.no

