
Cookiepolitik for HundeTamTam 
 

Dette er cookiepolitikken for HundeTamTam, tilgængelig fra HundeTamTam. 

Hvad er cookies 

Som det er almindelig praksis med næsten alle professionelle websteder bruger dette websted cookies, 

som er små filer, der downloades til din computer, for at forbedre din oplevelse. Denne side beskriver, 

hvilke oplysninger de indsamler, hvordan vi bruger dem, og hvorfor vi nogle gange har brug for at gemme 

disse cookies. Vi deler også, hvordan du kan forhindre disse cookies i at blive gemt, men dette kan 

nedgradere eller 'bryde' visse elementer i webstedsfunktionaliteten. 

Sådan bruger vi cookies 

Vi bruger cookies af forskellige årsager beskrevet nedenfor. Desværre er der i de fleste tilfælde ingen 

branchestandardmuligheder til at deaktivere cookies uden fuldstændig at deaktivere funktionaliteten og 

funktionerne, de tilføjer til dette websted. Det anbefales, at du efterlader alle cookies, hvis du ikke er sikker 

på, om du har brug for dem eller ikke, hvis de bruges til at levere en tjeneste, du bruger. 

Deaktivering af cookies 

Du kan forhindre indstilling af cookies ved at justere indstillingerne i din browser (se din browserhjælp for, 

hvordan du gør dette). Vær opmærksom på, at deaktivering af cookies vil påvirke funktionaliteten på dette 

og mange andre websteder, som du besøger. Deaktivering af cookies vil normalt også resultere i 

deaktivering af visse funktioner og funktioner på dette websted. Derfor anbefales det, at du ikke 

deaktiverer cookies. 

 

De cookies, vi sætter 

Kontorelaterede cookies 

Hvis du opretter en konto hos os, bruger vi cookies til styring af tilmeldingsprocessen og generel 

administration. Disse cookies slettes normalt, når du logger af, men i nogle tilfælde forbliver de muligvis 

bagefter for at huske dine webstedsindstillinger, når du er logget af. 

Login-relaterede cookies 

Vi bruger cookies, når du er logget ind, så vi kan huske denne kendsgerning. Dette forhindrer dig i at skulle 

logge ind hver gang du besøger en ny side. Disse cookies fjernes eller ryddes typisk, når du logger ud for at 

sikre, at du kun har adgang til begrænsede funktioner og områder, når du er logget ind. 

Formularrelaterede cookies 

Når du sender data til via en formular som dem, der findes på kontaktsider eller kommentarformularer, kan 

der indstilles cookies til at huske dine brugeroplysninger til fremtidig korrespondance. 

Webstedsindstillinger cookies 

For at give dig en fantastisk oplevelse på dette websted tilbyder vi funktionaliteten til at indstille dine 

præferencer for, hvordan dette websted kører, når du bruger det. For at huske dine præferencer er vi nødt 

til at indstille cookies, så disse oplysninger kan kaldes, når du interagerer med en side, er påvirket af dine 

præferencer. 



Tredjeparts cookies 

I nogle specielle tilfælde bruger vi også cookies leveret af pålidelige tredjeparter. Følgende afsnit beskriver 

hvilke tredjepartscookies du kan støde på via dette websted. 

Fra tid til anden tester vi nye funktioner og foretager subtile ændringer i den måde, webstedet leveres på. 

Når vi stadig tester nye funktioner, kan disse cookies bruges til at sikre, at du får en jævn oplevelse, mens 

du er på siden, samtidig med at vi forstår, hvilke optimeringer vores brugere sætter mest pris på. 

Mere information 

Forhåbentlig har det afklaret ting for dig, og som tidligere nævnt, hvis der er noget, som du ikke er sikker 

på, om du har brug for eller ej, er det normalt sikrere at lade cookies være aktiveret, hvis det interagerer 

med en af de funktioner, du bruger på vores websted. 

Men hvis du stadig er på udkig efter mere information, kan du kontakte ved at besøge dette link: kontakt-

os 


