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Hvad er en cookie?
En cookie er en lille datafil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på,
hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et
program og indeholder ikke virus.
Hvorfor vi bruger cookies?
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden
med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette
hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker fx, om du er logget ind, hvad du
har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har besøgt siden, osv.
Typer af cookies vi bruger på Homecare.dk:
Sessionscookies
Session cookies er nødvendige for at holde en forbindelse mellem din computer og en
hjemmeside/applikation kørende. Det er fx tilfældet med kundecenteret og indkøbskurven,
som du ikke kan bruge, hvis du har slået cookies fra i din browser. Session cookies slettes
igen, når du lukker din browser.
Persistent cookies
Persistent cookies bliver lagret på din computer til at huske et valg, du har foretaget.
Eksempelvis hvis du ønsker at få vist priser inkl. moms, lagrer vi en cookie, der fortæller
os, at du ønsker at se priserne inkl. moms.
3. parts cookies og statistik cookies
Statistik cookies anvendes til driften af hjemmesiden. Det kan f.eks. være optælling af
antallet af besøgende eller andre informationer, der kan bruges til statistisk analyse. Disse
cookies kan i begrænset omfang indsamle data, der kan henføres til den enkelte bruger.
En 3. part cookie er fx Google Analytics, som vi bruger for at kunne analysere, hvordan
brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug
(trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Du
kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Sådan afviser eller sletter du dine cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser.
Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være

opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan
bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.
Sletning af cookies
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en
PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL
+ SHIFT + Delete og markere og du vil have slettet cookies.
Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af,
hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies (gælder alle browser)
iPhone, iPad og andet fra Apple
Telefoner med styresystemet Android
Telefoner med Windows 7
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