
Cookiepolitik 

Cookiepolitik  

Hos Billetlugen ønsker vi at give en god og personlig brugeroplevelse. For at gøre dette, bruger vi cookies 

til at gemme relevant data på din computer, så vi kan huske dine indstillinger og forbedre din personlige 

brugeroplevelse. 

 

Når du anvender vores hjemmeside, indsamler vi en række oplysninger om dig, din computer og din 

adfærd på vores hjemmeside. I denne cookiepolitik kan du læse, om de oplysninger vi indsamler, hvordan 

vi behandler disse oplysninger, hvad vi bruger oplysningerne til, hvem der har adgang til oplysningerne, 

samt hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger. 

Ved at besøge og anvende vores hjemmeside giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik, og 

dit samtykke til at vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med denne cookiepolitik. 

Hvad er cookies? 

Cookies er små tekstfiler, der indeholder data som en hjemmeside kan gemme på din enhed og senere 

læse, når du besøger hjemmesiden igen. Cookies lagres i din browser og kan ved senere besøg på 

hjemmesiden genkendes af hjemmesiden, hvorved det gøres muligt at sende individualiseret information 

til din browser og give dig en forbedret personlig brugeroplevelse af vores hjemmeside. En cookie kan 

blandt andet indeholde tekst, tal eller en dato, men der er ingen personlige oplysninger lagret i en cookie. 

Hvad bruger vi cookies til? 

Vi bruger cookies til følgende formål: 

- For at fastlægge hvem der besøger vores hjemmeside. 

- For at gemme dit brugernavn og kodeord fra gang til gang. 

- For at samle statistik på, hvordan hjemmesiden bliver brugt ved brug af Google Analytics. 

- Til brug for målrettet markedsføring og indhold 

- For at tillade brugere at dele information på og via Facebook. 

Ved at anvende cookies får vi mulighed for at tilpasse vores hjemmesides indhold og for at tilpasse og 

oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med vores brugeres interesser og ønsker. 

Vores samarbejdspartneres cookies: 

Vi gør brug af en række samarbejdspartnere - annoncører, mediebureauer og andre tjenester - som 

indsætter cookies; de såkaldte tredjeparts-cookies. 

I dette afsnit finder du en oversigt over, hvilke samarbejdspartnere, der sender cookies via vores 

hjemmeside, samt har adgang til oplysninger indsamlet via cookies fra vores hjemmeside: 

- Facebook 

- Twitter 

- Google+ 

- LinkedIn 



- Frosmo 

- TagCommander 

- GetsiteControl 

- Zendesk 

- Activity Stream 

- Google AdWords 

- The Adex DMP 

- Google Analytics 

Formålet med de forskellige tredjeparts-cookies er at sikre levering af relevant indhold, relevante 

annoncer samt at gøre det muligt at logge ind og dele artikler på de pågældende samarbejdspartneres 

hjemmesider. Ved spørgeskemaundersøgelser, analyser og lignende, sættes der cookies med det formål 

at registrere din besvarelse og således undgå, at du får samme spørgeskema igen. 

Billetlugen anvender sociale medie plug-ins fra Facebook. Når en side, der indeholder et socialt plug-in 

(eller en ”synes godt om” knap) bliver besøgt, forbindes brugerens browser med Facebooks servere, og 

det indhold, der er nødvendigt for de sociale plug-ins bliver downloadet. Facebook får web-adressen fra 

bruger, dato og klokkeslæt for tilgang, og brugerens IP-adresse hvis brugeren tidligere har aktiveret 

knappen ”aktivér sociale medier”. Hvis brugeren er logget ind på Facebook, kan Facebook relatere 

besøget til hjemmesiden med brugerens Facebook konto. Hvis brugeren klikker på ”Synes godt om” 

knappen på siden, bliver denne information også sendt til Facebook og lagret der. Hvis brugeren af 

hjemmesiden ikke er medlem af Facebook, er det muligt, at Facebook vil identificere og gemme 

brugerens IP-adresse, hvis brugeren har aktiveret knappen ”aktivér sociale medier” Billetlugen har ingen 

indflydelse på indholdet i plug-ins eller den information, der bliver sendt til Facebook. Information om 

formålet og omfanget af dataindsamling, den videre behandling af og brug af data af Facebooks og 

brugerens rettigheder og indstillinger for at beskytte brugerens private sfære og personoplysninger kan 

findes i Facebooks privatlivspolitik ved at klikke på dette link: http://www.facebook.com/policy.php. 

Hvordan undgår eller slipper jeg af med cookies? 

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra 

din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere oplysninger om 

hvordan du undgår eller slipper af med cookies ved at klikke på dette link: 

http://minecookies.org/cookiehandtering. 

 

Specifikt for Google Analytics og fravalg af cookies fra Google Analytics: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
Hvor længe opbevarer vi cookies? 

De cookies, vi sætter hos dig, opbevares i et varieret antal måneder, afhængigt af formålet med de 

pågældende cookies. Hver gang du besøger vores hjemmeside forlænges perioden for de forskellige 

cookies, og de fjernes automatisk, når de udløber. Uafhængigt af formålet med de cookies, vi sætter hos 

dig, vil cookies ikke blive opbevaret i mere end højst 24 måneder fra sidste gang, du var inde på vores 

hjemmeside 

Kontaktoplysninger: 

For yderligere oplysninger om vores hjemmeside, brugen af cookies er du velkommen til at kontakte os: 

http://www.facebook.com/policy.php
http://minecookies.org/cookiehandtering
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Billetlugen A/S 

Bryggernes Plads 17, 1. sal 

1799 København V 

CVR-nummer: 29413274 

Telefon: +45 70 263 267 (man-tor 10:00-17:00, fre 10:00-15:30) 

E-mail: kundeservice@billetlugen.dk 

Vi gør ligeledes opmærksom på Billetlugens Brugervilkår og -sikkerhed.  

 

mailto:kundeservice@billetlugen.dk
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