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Vi anvender cookies og lignende teknologi for panelets formål på panelportalsiden
("Indkøbsdagbogen"), ved onlineundersøgelser ("Undersøgelser") og i vores Smartphoneapp ("GfK
StregkodeScanner"), som oplyses i denne Cookie-policy.
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Hvad er cookies, lokal browserlagring og annoncerings-ID på
mobil ("cookies og lignende teknologi")?

Cookies er små tekstfiler, som lagres på din pc eller mobilenhed, når du besøger websites.
"Førsteparts" cookies skrives af websites som du besøger. "Tredje parts" cookies skrives af andre
domæner end de websites du besøger.
I lighed med cookies, tillader lokal lagringsteknik websites at lagre information på en PC eller
mobilenhed. Lokalt lagringsplads er normalt permanent og til forskel fra cookies, overføres data
som lagres lokalt ikke automatisk over internet hver gang websiden besøges.
Annoncerings-ID på mobil er en unik identifikation (ID), som angives af mobilenhedens
operativsystem. Denne ID deles med apps, som du installerer på enheden, og som kan indeholde
annoncer. De fleste enheder giver apps automatisk tillgang til annoncerings-ID som standard. Du
kan ændre enhedens indstillinger for at forhindre at enheden deler denne ID med dine apps. Læs
afsnittet "Hjælp" i operativsystemet for at få mere information om håndtering af annoncerings-ID på
mobilen. På Androids indebærer dette ”Android Advertising ID” og på iOS-enheder betyder det ”ID
for Advertiser” (IDFA).
Vi henviser til cookies, lokal lagring og annoncerings-ID på mobil med den samlede benævnelse
"cookies og lignende teknologi".
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Hvordan vi anvender cookies og lignende teknologi

Vi anvender cookies og lignende teknologi:
-

i indkøbsdagbogen

-

ved undersøgelser

-

i appen ”GfK Stregkodescanner”

for at
-

forbedre de aktuelle websiders præstation og brugeroplevelse.
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3

Typer af cookies, som vi anvender

De fleste cookies falder ind under en eller flere af følgende kategorier:

3.1

Absolut nødvendige

Disse typer af cookies er vigtige for at levere tjenester som specifikt efterspørges af besøgere på
websiden. Uden dem kan websider ikke fungere eller levere de efterspurgte tjenester. For panelets
formål anvender vi ”absolut nødvendige cookies” i indkøbsdagbogen og ved online undersøgelser.

3.2

Præstations cookies

Disse cookies samler information om hvordan besøgere anvender en webside, eksempelvis hvilke
sider, som er mest populære, hvilken metode ved links mellem siderne er mest effektiv og om
brugerne får fejlmeddelelser fra websiderne. Disse cookies hjælper os med at levere en højkvalitets
brugeroplevelse. Informationen som samles ind af disse cookies, identificerer ikke brugere. De er
udformet for at hjælpe til at forbedre websidens funktion.
Vi anvender persondatacookies på denne side.

3.3

Funktionscookies

Disse cookies husker de valg du gør, for at forbedre din oplevelse.
Vi anvender funktionscookies for at huske dine præferencer. Eksempelvis på vores webside for at
tilbyde flere sprog. Denne cookie er tilpasset for at huske dit valg af sprog på websiden.
Vi har widgets på sociale medier i indkøbsdagbogen, herunder Facebook, Twitter, LinkedIn og
andre delingsværktøjer. Disse er for brugere, som vil dele indhold på vores webside med sine
venner, følgere og forbindelser. Disse widgets er inaktiverede som standard, men du kan aktivere
dem når du besøger websiden. Hvis du aktiverer Like-knappen, husker cookies den præference
ved dit næste besøg.

3.4

Målretningscookies

Disse cookies indsamler informationer om dine søgevaner, så reklamerne kan gøres relevante i
forhold til dig og dine interesser. De bruges også til at begrænse det antal gange, du ser en
reklame, samt til at måle reklamekampagners effektivitet. Målretningscookies placeres normalt af
reklamenetværker, eller af sociale netværker med tilladelse fra webstedets udbyder, hvorimod vi
som markedsforskere indsætter disse cookies for at måle reklamernes eksponering og levere
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samlede statistiske data til annoncørerne om deres kampagners effektivitet. Vi anvender kun
målretningscookies med dit samtykke som paneldeltager.
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Kan webstedsbrugere blokere for cookies?

Ja, du kan justere fortrolighedsindstillingerne i din browser, så alle cookies blokeres, men det kan i
høj grad hæmme din oplevelse på mange websteder, fordi mange af dem dermed ikke fungerer
korrekt. Du kan også indstille browseren til at slette alle cookies, når browseren lukkes. Denne
valgmulighed medfører, at cookies slettes kontinuerligt, og disse gemmer ofte på dine præferencer
og personlige indstillinger på websteder, du jævnligt besøger. Det er muligt at bibeholde ønskede
cookies, da din browser kan indstilles til at præcisere de websteder, der enten altid eller aldrig må
anvende cookies.
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Hvor kan jeg få mere information om cookies?

Fuldstændig information om hvordan organisationer anvender cookies findes
på: www.allaboutcookies.org
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Liste over cookies som anvendes for Panelets formål

6.1

GfK-cookies

EcpoClient
ASP.NET_SessionId
ASPXAUTH
userSettings
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