Cookie politik
Introduktion
BM Caravanservice benytter sig af flere forskellige slags cookies. Pointen med at benytte en cookie
er at gøre dit ophold på caravanservice.dk så godt som muligt. I afsnittet længere nede med titlen
”Cookies, der bliver brugt”, kan du læse om præcis hvilke typer cookies, vi bruger på siden.
Cookies er små tekstfiler, der lagres lokalt i din computer. Disse hjælper dig med at huske
præferencer på visse sider og hjælper os med at holde øje med diverse statiske parametre. Vi kan
ikke identificere dig ud fra din cookie – og vi har heller ikke lyst til at gøre det.
Vi beder om, at du har cookies slået til, når du besøger caravanservice.dk. På den måde kan vi yde
den bedst mulige service. Du kan stadig benytte websitet, hvis du ikke har slået cookies til, men vi
garanterer ikke at sitet fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Cookies, der bliver brugt
BM Caravanservice benytter sig af tre slags cookies:


Session cookies: Denne type cookies skabes hver gang du åbner din browser og slettes, når
du lukker din browser igen. En session cookie er en cookie, der husker dine indstillinger
netop denne gang og i det hele taget gør besøget på vores website behageligt.



Statistik-cookies: BM Caravanservice benytter sig af Google Analytics til at holde statistik
over blandt andet hvor mange der besøger vores website på en daglig basis. For at holde
denne statistik benytter Google Analytics sig af en cookie, der gemmes i din maskine.
Denne cookie kan ikke identificere dig som person for os og bliver først slettet, når du
aktivt går ind og sletter dine cookies på computeren.



Tracking-cookies: Vi har nogle steder på vores hjemmeside oprettet nogle henvisninger,
som har til formål, at tilpasse priser og vilkår.

Baggrunden for denne information om Cookie
I Danmark er alle websiteejere påkrævet ved lov, den såkaldte cookie-bekendtgørelse, at fortælle
hvem de er, hvilke cookies de bruger og hvad formålet er med dette. Denne såkaldte cookieliv er
oprindeligt et EU-direktiv, der i december 2011 blev ophøjet til lov i Danmark af de danske
politikere.
Loven er skabt for at gøre det overskueligt for den menige internetbruger at se, hvilke cookies der
bliver plantet på dennes maskine, hvad formålet med disse er og har samtidigt til formål at gøre
det nemt at slette de forskellige cookies igen, skulle dette blive nødvendigt.
De ovennævnte tracking-cookies er den primære grund til, at cookielovgivningen nogensinde blev
en realitet. Den gængse forbruger bliver hver dag udsat for flere tusinde reklamer på internettet,
og tracking-cookies bruges til at holde øje med, hvad den almindelige bruger interesserer sig for.
Målet hermed er at servere relevante reklamer, hvorved forbrugeren i højere grad fristes til at
købe en given vare.

