Dragsholm Sparekasses cookiepolitik

for privatkunder og privatpersoner
Hvad er en cookie?
Nedenfor redegør vi for, hvordan vi anvender de elektroniske spor, du efterlader dig, når du besøger
dragsholmsparekasse.dk, herunder også hjemmesider med vores elektroniske selvbetjeningsløsninger,
såsom Netbank og Mobilbank.
En cookie er en lille datafil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer fra gang
til gang. Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver. En cookie er en passiv fil,
som ikke kan sprede virus eller andre skadelige programmer.
Når du besøger www.dragsholmsparekasse.dk, bliver følgende informationer sendt til os:
•

Hvilke af vores sider du har kigget på og hvornår

•

Hvilken browser du bruger

•

Hvilken skærmopløsning du har

•

Hvilket operativsystem du har

•

Hvilken hjemmeside du besøgte umiddelbart før vores

•

Hvilken IP-adresse du har

•

Hvilken Java-version du har

•

Anonyme demografiske oplysninger om dig (Dog kun hvis du benytter en Chrome brower, hvor du er
logget på med din Google konto, eller hvis du før besøget på hjemmesiden har været logget på en Google
tjeneste)
Oplysningerne er helt anonyme og kan ikke bruges til at identificere dig. Vi bruger kun oplysningerne til at
afvikle driften og til at udarbejde statistik, som blandt andet kan bruges til at forbedre hjemmesiden.
Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger om dig. Vi videregiver eller sælger
ingen informationer til tredjepart.
Brug af cookies på www.dragsholmsparekasse.dk
På www.dragsholmsparekasse.dk bruger vi primært cookies til webanalyse med henblik på at forbedre
brugernes oplevelse af hjemmesiden. Der sættes cookies for at opdage uhensigtsmæssigheder på sitet og
for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden.
Vi anvender Google Analytics til at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger
som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder IP-adresse) sendes til og gemmes på Googles
servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter
om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og
brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjepart, hvis loven kræver det, eller
hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.
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Google Analytics sætter to typer cookies:
•

Persistent cookies der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken
søgemaskine der er brugt, keywords med mere

•

Session cookie der bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Session cookies udløber
efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser
Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.
Vi anvender også cookies i Netbanken, som en del af sikkerheden med NemID. Netbankens cookies
indeholder ikke personlige eller personhenførbare data. Netbanken bruger indholdet af cookies til at sikre
sammenhæng i din færden i Netbanken.
De cookies som Netbanken danner og benytter bliver først slettet, når du lukker din browser. Det er derfor
ikke nok blot at logge af Netbanken for at slette Netbankens cookies. Glemmer du at lukke din browser,
efter at du har logget af Netbanken, kan indholdet af Netbankens cookies ikke benyttes til at misbruge din
Netbank, hvis eksempelvis en anden i husstanden logger på Netbank fra samme computer og browser.

Sådan undgår du cookies
Du kan afvise at bruge cookies på din computer ved at vælge relevante indstillinger i din browser. Da en
cookie befinder sig hos dig som bruger, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette cookies. Vær dog
opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle hjemmesidens funktioner, og særligt kan
vores Netbank og Mobilbank ikke benyttes, uden at der dannes cookies i din browser.
Ønsker du at ikke at modtage cookies fra www.dragsholmsparekasse.dk, kan du i de fleste nyere browsere
vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje Dragsholm Sparekasses
hjemmeside til listen over hjemmesider, du vil blokere cookies fra. Herinde kan du også slette individuelle
cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.
Læs mere om cookies og find vejledninger til, hvordan du sletter cookies.
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