Detaljeret information om cookies
Website:

http://www.mybanker.dk/

Kontroldato:

2016-03-24

Kontrolleret af:

Cookie Reports Limited
http://www.cookiereports.com/

Dette dokument er udarbejdet så "Mybanker.dk" kan informere og indhente samtykke i
henhold til Cookiebekendtgørelsen og det tilhørende EU e-databeskyttelsesdirektiv.
Dokumentet giver detaljeret information om alle cookies, der var i brug på websitet
2016-03-24.
Dokumentet gør det muligt for en besøgende at træffe et informeret valg om samtykke til
websitets brug af cookies.
Dette indhold bør ikke anvendes til andre formål. Dokumentet forbliver "Mybanker.dk"
ejendom og skal returneres på anmodning.

Cookie Reports Limited. Registered in England No. 7634516. www.cookiereports.com

Cookies
Nødvendige cookies – 5 identificeret
Disse cookies er påkrævet for at websitet kan levere en tjeneste, som slutbrugeren
udtrykkelig har anmodet om. Det kan f.eks. være cookies, der bruges for at få en indkøbskurv
til at virke.
Virksomhed

Cookie-navn

Domæne

Sti

Levetid

Protokol

Formål

Formålsbeskrivelse

The PHP Group

PHPSESSID

www.mybanker.d
k

/

Session

Enhver

Dit besøg

Gemmer sessionsdata under et besøg på et website.
Sættes af en PHP applikation lavet af The PHP
Group, som er et Web Applications rammeværktøj,
der bruges til at bygge websites.

Cookie Reports Ltd

wscrCookieConsent

mybanker.dk

/

90 dage

Enhver

Dit besøg

Gemmer dit samtykke til cookies for vores website.
Den indeholder kun information om hvorvidt du har tileller fravalgt cookies på hvert cookie-niveau.

ASP.NET, Microsoft, Inc.

ASP.NET_SessionId

global.ib-ibi.com

/

Session

Enhver

Dit besøg

Gemmer sessionsdata under et besøg på et website.
Sættes af Microsofts ASP.NET Application, som er et
rammeværktøj der bruges til at bygge websites.

ASP.NET, Microsoft, Inc.

ASP.NET_SessionId

ibeu2.mookie1.c
om

/

Session

Enhver

Dit besøg

Gemmer sessionsdata under et besøg på et website.
Sættes af Microsofts ASP.NET Application, som er et
rammeværktøj der bruges til at bygge websites.

The PHP Group

PHPSESSID

www.mybanker.b
iz

/

Session

Enhver

Dit besøg

Gemmer sessionsdata under et besøg på et website.
Sættes af en PHP applikation lavet af The PHP
Group, som er et Web Applications rammeværktøj,
der bruges til at bygge websites.

Cookie Reports Limited. Registered in England No. 7634516. www.cookiereports.com

Præferencecookies – 3 identificeret
Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på en side. Det er f.eks. valgte
præferencer såsom sprog eller valg, som gør navigation enklere. Der indsamles ingen
personligt identificerbare data med denne type cookies.
Virksomhed

Cookie-navn

Domæne

Sti

Levetid

Protokol

Formål

Formålsbeskrivelse

Under udarbejdelse

forum_sort_order

www.mybanker.d
k

/

1 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

_vwo_referrer

mybanker.dk

/

1 minutter

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Google Inc.

NID

google.com

/

6 måneder

Enhver

Brugerindstillinge
r

Gemmer brugerens præferencer og information når
brugeren ser sider, med indlejret indhold fra Google
Maps.

Cookie Reports Limited. Registered in England No. 7634516. www.cookiereports.com

Drift- og optimeringscookies – 17 identificeret
Disse cookies anvendes til driften af websitet. Det kan f.eks. være optælling af antallet af
besøgende eller andre informationer, der skal bruges til web-analyse. De bruges også i
forbindelse med spørgeskemaer. Disse cookies kan i begrænset omfang indsamle data, der
kan henføres til den enkelt bruger.
Virksomhed

Cookie-navn

Domæne

Sti

Levetid

Protokol

Formål

Formålsbeskrivelse

Google Analytics, Google Inc.

__utma

mybanker.dk

/

2 år

Enhver

Statistik

Indsamler data såsom antallet af gange en bruger har
været på et website, hvornår det første besøg skete og
hvornår det seneste besøg skete. Informationen
anvendes af Google Analytics.

Google Analytics, Google Inc.

__utmb

mybanker.dk

/

30 minutter

Enhver

Statistik

Laver et tidsstempel med det præcise tidspunkt hvor
en bruger kommer ind på websitet. Anvendes af
Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg
på et website varer.

Google Analytics, Google Inc.

__utmc

mybanker.dk

/

Session

Enhver

Statistik

Laver et tidsstempel med det præcise tidspunkt hvor
en bruger kommer ind på websitet. Anvendes af
Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg
på et website varer.

Google Analytics, Google Inc.

__utmt

mybanker.dk

/

10 minutter

Enhver

Statistik

Bruges af Google Analytics til at øge hastigheden af
forespørgsler.

Google Analytics, Google Inc.

__utmv

mybanker.dk

/

2 år

Enhver

Statistik

Laver tilpasset tracking for at forøge Google Analytics
almindelige tracking-muligheder.

Google Analytics, Google Inc.

__utmz

mybanker.dk

/

6 måneder

Enhver

Statistik

Indsamler data om hvor brugeren kom fra, hvilken
søgemaskine der blev brugt, hvilket link der blev
klikket på, hvilke søgeord, der blev brugt og hvor i
verden websitet blev tilgået fra. Anvendes af Google
Analytics.

Visual Website Optimizer,
Wingify.com

_vis_opt_exp_<digits>+_c
ombi

mybanker.dk

/

100 dage

Enhver

Statistik

Visual Website Optimizer bruger cookies til at huske
hvilke forskellige side-variationer, som en bruger har
set, hvilke handlinger, som brugeren har udført og til at
huske hvorvidt brugeren er en del af en test. Denne
cookies sættes, når en bruger når en særlig
kombination. Det sikrer, at brugeren kommer til at se
den samme variation på siderne, som brugeren
tidligere har set.
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Visual Website Optimizer,
Wingify.com

_vis_opt_exp_<digits>+_s
plit

mybanker.dk

/

100 dage

Enhver

Statistik

Visual Website Optimizer bruger cookies til at huske
hvilke forskellige side-variationer, som en bruger har
set, hvilke handlinger, som brugeren har udført og til at
huske hvorvidt brugeren er en del af en test. Denne
cookie sættes som del af en "Split URL Test".

Visual Website Optimizer,
Wingify.com

_vis_opt_exp_<digits>+_g
oal_<digits>+

mybanker.dk

/

100 dage

Enhver

Statistik

Visual Website Optimizer bruger cookies til at huske
hvilke forskellige side-variationer, som en bruger har
set, hvilke handlinger, som brugeren har udført og til at
huske hvorvidt brugeren er en del af en test. Denne
cookie sættes, når en målsætning er opnået.

Visual Website Optimizer,
Wingify.com

_vis_opt_s

mybanker.dk

/

100 dage

Enhver

Statistik

Visual Website Optimizer bruger cookies til at huske
hvilke forskellige side-variationer, som en bruger har
set, hvilke handlinger, som brugeren har udført og til at
huske hvorvidt brugeren er en del af en test. Denne
cookies bestemmer om brugeren er ny eller
tilbagevendende til en bestemt test.

Visual Website Optimizer,
Wingify.com

_vis_opt_test_cookie

mybanker.dk

/

Session

Enhver

Statistik

Visual Website Optimizer bruger cookies til at huske
hvilke forskellige side-variationer, som en bruger har
set, hvilke handlinger, som brugeren har udført og til at
huske hvorvidt brugeren er en del af en test. Denne
midlertidige cookie sættes for at bestemme om
browseren tillader brugen af cookies.

Visual Website Optimizer,
Wingify

_vwo_uuid

mybanker.dk

/

1 år

Enhver

Statistik

Visual Website Optimizer bruger cookies til at huske
hvilke forskellige side-variationer, som en bruger har
set, hvilke handlinger, som brugeren har udført og til at
huske hvorvidt brugeren er en del af en test. Denne
cookies sættes, når en bruger når en særlig
kombination. Det sikrer, at brugeren kommer til at se
den samme variation på siderne, som brugeren
tidligere har set.

Visual Website Optimizer,
Wingify

_vwo_uuid_v2

mybanker.dk

/

1 år

Enhver

Statistik

Visual Website Optimizer bruger cookies til at huske
hvilke forskellige side-variationer, som en bruger har
set, hvilke handlinger, som brugeren har udført og til at
huske hvorvidt brugeren er en del af en test. Denne
cookies sættes, når en bruger når en særlig
kombination. Det sikrer, at brugeren kommer til at se
den samme variation på siderne, som brugeren
tidligere har set.

UserVoice Inc.

__cfduid

bluecava.com

/

7 år, 2
måneder

Enhver

Drift / Netværk

Overstyrer enhver sikkerhedsrestriktion baseret på IP
adressen, som brugeren kommer fra.

UserVoice Inc.

__cfduid

instinctiveads.co
m

/

7 år, 2
måneder

Enhver

Drift / Netværk

Overstyrer enhver sikkerhedsrestriktion baseret på IP
adressen, som brugeren kommer fra.
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Amazon Web Services,
Amazon.com, Inc.

AWSELB

pixel.prfct.co

/

Session

Enhver

Drift / Netværk

Anvendes af Elastic Load Balancing fra Amazon Web
Services til at balancere load mellem servere effektivt.

YouTube, LLC

YSC

youtube.com

/

Session

Enhver

Statistik

Et unikt ID der gives til en bruger, når han ser en
video.
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Marketing cookies - anonym tracking på tværs af hjemmesider – 218 identificeret
Disse cookies anvendes til at følge brugere på tværs af deres besøg på flere websites. Disse
cookies kan blive brugt til at opbygge profiler, der viser hvilke søgninger individuelle brugere
har foretaget eller hvilke sider de har besøgt. Disse cookies kan lagre data, der identificerer
den enkelte bruger eller som indeholder specifik information om brugeren. Anonyme data kan
blive delt med 3. part.
Virksomhed

Cookie-navn

Domæne

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_log

www.mybanker.d
k

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[car_value]

www.mybanker.d
k

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[downpay
ment]

Mybanker, Mybanker.dk A/S

Sti

Levetid

Protokol

Formål

Formålsbeskrivelse

1 dag

Enhver

Undersøgelse

Bruges til at huske at lave statistik over hvilke unikke
brugere, der har lavet sammenligninger på
Mybanker.dk’s banksammenligningslister.

/sammen
lign/billa
an

1 måned

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/billa
an

1 måned

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

comparison_info[downpay
ment_pct]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/billa
an

1 måned

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[existing_l
oan]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/billa
an

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[needed_a
mount]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/billa
an

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[repaymen
t_terms]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/billa
an

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[existing_l
oan]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/andelsb
oliglaan

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[house_val
ue]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/andelsb
oliglaan

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.
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Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[loan_perc
entage_from]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/andelsb
oliglaan

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[loan_perc
entage_to]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/andelsb
oliglaan

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[needed_a
mount]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/andelsb
oliglaan

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[repaymen
t_terms]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/andelsb
oliglaan

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[downpay
ment]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/boliglaa
n

1 måned

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[existing_l
oan]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/boliglaa
n

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[house_val
ue]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/boliglaa
n

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[loan_perc
entage_from]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/boliglaa
n

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[loan_perc
entage_to]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/boliglaa
n

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[needed_a
mount]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/boliglaa
n

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.
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Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[repaymen
t_terms]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/boliglaa
n

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[current_b
ank]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/tillaeg-til
-boliglaa
n

1 måned

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[current_m
ortgage]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/tillaeg-til
-boliglaa
n

1 måned

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[existing_l
oan]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/tillaeg-til
-boliglaa
n

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[house_val
ue]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/tillaeg-til
-boliglaa
n

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[loan_perc
entage_from]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/tillaeg-til
-boliglaa
n

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[loan_perc
entage_to]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/tillaeg-til
-boliglaa
n

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[needed_a
mount]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/tillaeg-til
-boliglaa
n

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.
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Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[repaymen
t_terms]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/bolig
/tillaeg-til
-boliglaa
n

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[current_a
mount]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/dagli
g-oekon
omi/bud
getkonto

1 måned

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[months]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/dagli
g-oekon
omi/bud
getkonto

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[savings_p
er_month]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/dagli
g-oekon
omi/bud
getkonto

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[existing_l
oan]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/dagli
g-oekon
omi/kredi
tkort

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[needed_a
mount]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/dagli
g-oekon
omi/kredi
tkort

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[repaymen
t_terms]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/dagli
g-oekon
omi/kredi
tkort

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[current_a
mount]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/dagli
g-oekon
omi/loen
konto

1 måned

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.
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Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[months]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/dagli
g-oekon
omi/loen
konto

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[savings_p
er_month]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/dagli
g-oekon
omi/loen
konto

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[existing_l
oan]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/laan/
forbrugsl
aan

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[needed_a
mount]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/laan/
forbrugsl
aan

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[repaymen
t_terms]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/laan/
forbrugsl
aan

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[current_a
mount]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/ald
ersopsp
aring

1 måned

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[months]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/ald
ersopsp
aring

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[savings_p
er_month]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/ald
ersopsp
aring

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.
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Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[current_a
mount]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/bo
erneops
paring

1 måned

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[months]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/bo
erneops
paring

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[savings_p
er_month]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/bo
erneops
paring

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[current_a
mount]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/ind
ekskontr
akter

1 måned

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[months]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/ind
ekskontr
akter

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[savings_p
er_month]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/ind
ekskontr
akter

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[current_a
mount]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/ka
pitalpens
ion

1 måned

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[months]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/ka
pitalpens
ion

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.
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Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[savings_p
er_month]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/ka
pitalpens
ion

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[current_a
mount]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/op
sparings
konto

1 måned

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[months]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/op
sparings
konto

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[savings_p
er_month]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/op
sparings
konto

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[current_a
mount]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/rat
epension

1 måned

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[months]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/rat
epension

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[savings_p
er_month]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/opsp
aring/rat
epension

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[existing_l
oan]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/unge
/forbrugs
laan-forunge

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.
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Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[needed_a
mount]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/unge
/forbrugs
laan-forunge

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[repaymen
t_terms]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/unge
/forbrugs
laan-forunge

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[current_a
mount]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/unge
/loenkont
o-for-ung
e

1 måned

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[months]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/unge
/loenkont
o-for-ung
e

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[savings_p
er_month]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/unge
/loenkont
o-for-ung
e

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[current_a
mount]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/unge
/opspari
ng-for-un
ge

1 måned

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[months]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/unge
/opspari
ng-for-un
ge

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

comparison_info[savings_p
er_month]

www.mybanker.d
k

/sammen
lign/unge
/opspari
ng-for-un
ge

30 dage

Enhver

Undersøgelse

Gemmer de informationer du har indtastet om lån på
banksammenligningslister.
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ShareThis, ShareThis Inc.

__unam

mybanker.dk

/

8 måneder, 3
uger

Enhver

Sociale netværk
(lavt niveau)

Gemmer en 'click-stream' for hver besøgende på
websitet inkl. hvilke sider der er set og hvor længe
browseren har været på hver side. Anvendes af den
sociale netværkstjeneste ShareThis Inc som tilbyder
online services og applikationer der tillader brugere
nemt at dele indhold på tværs af platforme.

Under udarbejdelse

adaptv_unique_user_cooki
e

adaptv.advertisin
g.com

/

2 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

rscscap

adbrn.com

/

5 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Adbrain Ltd.

tuuid

adbrn.com

/

2 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Gør det muligt for Adbrain at registrere visninger, klik
og konverteringer til Adbrains kampagner.

Under udarbejdelse

ADGRX_CM_LIVERAMP_
BRIDGED

adgrx.com

/

23 timer

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

AdGear Technologies Inc.

ADGRX_UID

adgrx.com

/

2 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Et unikt ID, der anvendes af annonceringsplatformen
AdGear til målrettet annoncering.

AppNexus Inc.

sess

adnxs.com

/

1 dag

Enhver

Annoncering
(anonym)

Tester på vegne af annonceringsplatformen
AppNexus hvorvidt browserindstillingerne tillader at
der sættes cookies.

Under udarbejdelse

dtCookie

adobe.com

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

BizoID

ads.linkedin.com

/

6 måneder

HTTPS

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

The Trade Desk

TDCPM

adsrvr.org

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes af annonceringsvirksomheden The Trade
Desk til at følge en webbrowser.

The Trade Desk

TDID

adsrvr.org

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes af annonceringsvirksomheden The Trade
Desk til at følge en webbrowser.

Under udarbejdelse

APID

advertising.com

/

1 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

DOMSYNC

advertising.com

/

1 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

ID

amgdgt.com

/

5 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

LO

amgdgt.com

/

30 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

UA

amgdgt.com

/

30 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.
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Under udarbejdelse

dc_id

apxlv.com

/

3 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

aoc

areyouahuman.c
om

/

1 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

AOL Inc.

ATTACID

at.atwola.com

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes af AOL Advertising som leverer målrettet
annoncering.

Under udarbejdelse

dmpsync

at.atwola.com

/

1 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Atlas Advertiser Suite,
Microsoft, Inc.

ATN

atdmt.com

/

2 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Måler og leverer målrettet annoncering til brugere
baseret på deres browseradfærd. Anvendes af
Microsoft's annonceringsplatform Atlas Solutions til
måling af kampagneeffektivitet.

Bing, Microsoft, Inc.

MUID

bing.com

/

2 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes bredt af Microsoft som et unikt ID til en
bruger. Den kan blive sat af indlejrede Microsoft
scripts på hjemmesiden. Antages at muliggøre
tracking ved at synkronisere ID'et på tværs af mange
Microsoft domæner.

Under udarbejdelse

acx

bluecava.com

/

2 måneder

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

idx

bluecava.com

/

2 måneder

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

lv

bluecava.com

/

2 måneder

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Blue Kai Inc.

bkdc

bluekai.com

/

1 måned

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler data såsom information om browseren, IP
adresse, søgehistorik og clickstream data. Anvendes
af BlueKai, Inc som er et annonceringsnetværk, som
gør det muligt for annoncører at målrette en annonce til
en bruger, som har besøgt deres website eller tidligere
interageret med en anden annonce. Aggregerede data
deles med 3. mand.

Blue Kai Inc.

bku

bluekai.com

/

180 dage

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler data såsom information om browseren, IP
adresse, søgehistorik og clickstream data. Anvendes
af BlueKai, Inc som er et annonceringsnetværk, som
gør det muligt for annoncører at målrette en annonce til
en bruger, som har besøgt deres website eller tidligere
interageret med en anden annonce. Aggregerede data
deles med 3. mand.

Under udarbejdelse

bnmid

bnmla.com

/

1 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Cookie Reports Limited. Registered in England No. 7634516. www.cookiereports.com

BrightRoll, Yahoo! Inc.

BR_APS

btrll.com

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes til video-annoncering. Gør det muligt at
påvirke udvalgte gruppe med målrettede budskaber
effektivt og billigt.

Under udarbejdelse

sp

c.conversionlogic.
net

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

uid

c1exchange.com

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

mv3

cardlytics.com

/

5 måneder,
28 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

CSAnywhere

choicestream.co
m

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

__cs_lramp_p_px

choicestream.co
m

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

__cs_lpsppc

choicestream.co
m

/instr/cru
nch

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

cli

collective-media.
net

/

2 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Criteo Corp.

uid

criteo.com

/

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data relateret til adfærd.
Anvendes af annonceringsplatformen Criteo som
samarbejder med online partnere om at skabe
annoncer til deres besøgende og med website ejere
om at vise individualiserede annoncer.

Under udarbejdelse

datCookie

dc.optimahub.co
m

/

1 år, 6
måneder

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

_adlTrac_

deepsearch.adlu
cent.com

/adlucent

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Adometry Inc

aid

dmtry.com

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

PIXELyvirenzc

domdex.com

/

7 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

IDE

doubleclick.net

/

2 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

DoubleClick, Google Inc.

id

doubleclick.net

/

2 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indeholder en unik kode der bestemmer hvilke
annoncer, der har været vist på en enhed på. Sættes
på vegne af Google Incs annonceringsplatform
DoubleClick. Muliggør at effektiviteten af annoncer kan
måles og at annoncer kan blive gjort mere relevante til
brugeren.

Cookie Reports Limited. Registered in England No. 7634516. www.cookiereports.com

DoubleClick, Google Inc.

test_cookie

doubleclick.net

/

15 minutter

Enhver

Annoncering
(anonym)

Tester om brugerens browser understøter cookies på
vegne af Google Inc's annonceringsplatform.

Adobe Media Optimizer,
Adobe Systems Incorporated

dpm

dpm.demdex.net

/

2 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes til profilering. Adobe Media Optimizer
integrerer online og offline data fra enhver tænkelig
kilde for at give et samlet indtryk af alle. Anvendes af
selskaber, så de hurtigt kan identificere de mest
værdifulde potentielle kunder og levere målrettede
budskaber, der vil inspirere dem til handling.

Under udarbejdelse

MR

dps.bing.com

/

5 måneder,
28 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

EE

exelator.com

/

120 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

eXelate

ud

exelator.com

/

120 dage

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data om en brugers besøg på et
website såsom antallet af besøg, den gennemsnitlige
tid på websitet, hvilke sider der er læst, hvorledes der
er navigeret igennem websitet og andre statistiske
informationer. Anvendes af eXelate som aggregerer
og analyserer data med det formål at levere
målrettede online annonceringsservices til online
annoncører.

Under udarbejdelse

er_guid

eyereturn.com

/

2 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

EyeView, Inc.

__ev_uid

eyeviewads.com

/

3 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes til konverteringstracking og til at måle
effekten af online annoncer. Specifikt følger vi om du
så en annonce og sammenligner det med om du
senere så en anden side på websitet eller på en af
vores andre klienters hjemmesider.

Flashtalking, Simplicity
Marketing Ltd

flashtalkingad1

flashtalking.com

/

2 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data og bestemmer hvilken
annoncering, der allerede har været leveret til
brugeren på vegne af annonceringsplatformen
Flashtalking fra Simplicity Marketing Ltd.

Under udarbejdelse

jncPA5TQ

geo-um.btrll.com

/

1 uger, 1
timer

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

vst

gumgum.com

/

1 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.
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RadiumOne, Inc.

RA1balancer

gwallet.com

/

5 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data såsom brugerens
geografiske placering, IP adresse, hvilke websites, der
er besøgt, dato og tid for besøget og hvilke annoncer,
der er klikket på. Informationen anvendes af online
annoncørplatformen RadiumOne, Inc til at analysere
brugeradfærd og til at arbejde med websites der
ønsker at købe annoncørplads og så gensælge det i
målrettede pakker til annoncører og bureauer. Brugere
modtager målrettet annoncering, som de er mere
tilbøjelige til at være interesseret i.

RadiumOne, Inc.

ra1_sid

gwallet.com

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data såsom brugerens
geografiske placering, IP adresse, hvilke websites, der
er besøgt, dato og tid for besøget og hvilke annoncer,
der er klikket på. Informationen anvendes af online
annoncørplatlformen RadiumOne, Inc til at analysere
brugeradfærd og til at arbejde med websites der
ønsker at købe annoncørplads og så gensælge det i
målrettede pakker til annoncører og bureauer. Brugere
modtager målrettet annoncering, som de er mere
tilbøjelige til at være interesseret i.

RadiumOne, Inc.

ra1_uid

gwallet.com

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data såsom brugerens
geografiske placering, IP adresse, hvilke websites, der
er besøgt, dato og tid for besøget og hvilke annoncer,
der er klikket på. Informationen anvendes af online
annoncørplatlformen RadiumOne, Inc til at analysere
brugeradfærd og til at arbejde med websites der
ønsker at købe annoncørplads og så gensælge det i
målrettede pakker til annoncører og bureauer. Brugere
modtager målrettet annoncering, som de er mere
tilbøjelige til at være interesseret i.

Under udarbejdelse

hmGUID

hlserve.com

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Media Innovation Group, LLC

ibkukinet

ibeu2.mookie1.c
om

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Undersøger hvilket website brugeren ankom fra efter
at have klikket på en annonce.

Media Innovation Group, LLC

ibkukiuno

ibeu2.mookie1.c
om

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Undersøger hvilket website brugeren ankom fra efter
at have klikket på en annonce.

InsightExpress LLC

DW

insightexpressai.
com

/

20 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes af marketing undersøgelsesvirksomheden
InsightExpress til at evaluere effektiviteten af
marketing og mærkevare (brand) kommunikation.

Under udarbejdelse

PPIDs

insightexpressai.
com

/

1 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Cookie Reports Limited. Registered in England No. 7634516. www.cookiereports.com

Under udarbejdelse

__inst_dv

instinctiveads.co
m

/

1 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

jtc-mdwbtbh

jumptap.com

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Krux Digital, Inc.

ServedBy

krxd.net

/

6 måneder

Enhver

Annoncering
(anonym)

Gemmer navnet på den server, der leverede den
aktuelle web beacon.

Krux Digital, Inc.

_kuid_

krxd.net

/

5 måneder,
28 dage

Enhver

Annoncering
(anonym)

Identificerer en bruger på vegne af Krux platformen
ved at bruge et unikt ID.

LiveRail Online Video,
Facebook, Inc.

lr_uds

liverail.com

/

3 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Bestemmer om målgruppesynkronisering skal
foretages for dig som bruger.

LiveRail Online Video,
Facebook, Inc.

lr_uid

liverail.com

/

3 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Tildeler et unikt brugerID. Anvendes til målrettet
annoncering i videoplatformen LiveRail.

RUN

RUN_ID

match.rundsp.co
m

/

2 måneder,
30 dage

Enhver

Annoncering
(anonym)

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

MediaMath Inc

uuid

mathtag.com

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

MediaMath tilbyder en målretet marketing service.

MediaMath Inc

uuidc

mathtag.com

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

MediaMath tilbyder en målretet marketing service.

Media6Degrees Inc.

acs

media6degrees.c
om

/

180 dage

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data på vegne af den sociale
annoncerings virksomhed Media6Degrees Inc.
Anvendes til at analysere brugerens adfærd med det
formål at målrette annoncering. Kan blive sat gennem
en AddThis komponent.

Media6Degrees Inc.

cckz

media6degrees.c
om

/

10 minutter

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data på vegne af den sociale
annoncerings virksomhed Media6Degrees Inc.
Anvendes til at analysere brugerens adfærd med det
formål at målrette annoncering. Kan blive sat gennem
en AddThis komponent.

Media6Degrees Inc.

clid

media6degrees.c
om

/

180 dage

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data på vegne af den sociale
annoncerings virksomhed Media6Degrees Inc.
Anvendes til at analysere brugerens adfærd med det
formål at målrette annoncering. Kan blive sat gennem
en AddThis komponent.

Media6Degrees Inc.

sglst

media6degrees.c
om

/

180 dage

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data på vegne af den sociale
annoncerings virksomhed Media6Degrees Inc.
Anvendes til at analysere brugerens adfærd med det
formål at målrette annoncering. Kan blive sat gennem
en AddThis komponent.

Cookie Reports Limited. Registered in England No. 7634516. www.cookiereports.com

Media6Degrees Inc.

vstcnt

media6degrees.c
om

/

180 dage

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data på vegne af den sociale
annoncerings virksomhed Media6Degrees Inc.
Anvendes til at analysere brugerens adfærd med det
formål at målrette annoncering. Kan blive sat gennem
en AddThis komponent.

Under udarbejdelse

pi

ml314.com

/

10 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

sn

ml314.com

/

1 minutter

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

u

ml314.com

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Media Innovation Group, LLC

id

mookie1.com

/

1 år, 1
måned

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes af Mookie annonceringsplatformen til
re-targeting, opmisering, rapportering og
dimensionering af on-line annoncering

Media Innovation Group, LLC

mdata

mookie1.com

/

1 år, 1
måned

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes af Mookie annonceringsplatformen til
re-targeting, opmisering, rapportering og
dimensionering af on-line annoncering

NetSeer, Inc.

netseer_v3_vi

netseer.com

/

2 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler click data inkl. brugerens IP adresse, hvilke
sider, der er indlæst, dato og tid, og browser og typen
af platform. Anvendes af annonceringsnetværket
NetSeer, Inc til at styre antallet af visninger af
annoncer og til at vise tilbud der skønnes at være
relevante fra annoncører til brugere, som på grund af
brugerens besøg på annoncørens website.

OpenX Limited

i

openx.net

/

2 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler data såsom information om browseren, IP
adresse, søgehistorik og clickstream data. Anvendes
af OpenX Limited, som er et annonceringsnetværk,
som gør det muligt for annoncører at målrette en
annonce til en bruger, som har besøgt deres website
eller

Under udarbejdelse

_dISCO

optimahub.com

/

1 år, 6
måneder

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

did

pippio.com

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

pxrc

pippio.com

/

2 måneder

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

BrightRoll, Yahoo! Inc.

cap_*

pix.btrll.com

/

1 uge

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes til video-annoncering. Gør det muligt at
påvirke udvalgte gruppe med målrettede budskaber
effektivt og billigt.

Cookie Reports Limited. Registered in England No. 7634516. www.cookiereports.com

Perfect Audience, NowSpots
Inc.

pa_*_ts

prfct.co

/

3 måneder

Enhver

Annoncering
(anonym)

Skaber annoncering når man besøger andre websites.

Perfect Audience, NowSpots
Inc.

pa_uid

prfct.co

/

3 måneder, 2
dage

Enhver

Annoncering
(anonym)

Skaber annoncering når man besøger andre websites.

Under udarbejdelse

RCID

reson8.com

/

11 måneder,
2 uger

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

RCID2

reson8.com

/

4 måneder, 1
uger

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

RCOUNT

reson8.com

/

11 måneder,
2 uger

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

sg4

reson8.com

/

11 måneder,
2 uger

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

AudienceScience Inc.

NETID01

revsci.net

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler data om brugeren såsom hvilke websider,
der er besøgt, på vegne af AudienceScience Inc mhp
at aggregere og kategorisere brugere i relevante
målgrupper. Målgrupperne kan blive solgt til klienter
mhp målrettet markedsføring.

AudienceScience Inc.

pudm_AAAA

revsci.net

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler data om brugeren såsom hvilke websider,
der er besøgt, på vegne af AudienceScience Inc mhp
at aggregere og kategorisere brugere i relevante
målgrupper. Målgrupperne kan blive solgt til klienter
mhp målrettet markedsføring.

AudienceScience Inc.

rts_AAAA

revsci.net

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler data om brugeren såsom hvilke websider,
der er besøgt, på vegne af AudienceScience Inc mhp
at aggregere og kategorisere brugere i relevante
målgrupper. Målgrupperne kan blive solgt til klienter
mhp målrettet markedsføring.

Under udarbejdelse

bl

rfihub.com

/

2 år, 5
måneder

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Rocket Fuel, Inc.

eud

rfihub.com

/

2 år, 5
måneder

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data på vegne af
annoncørplatformen Rocket Fuel, Inc. Information
såsom hvilke annoncører der har været vist og på
hvilke sider, de har været vist, om brugeren klikkede
på dem, IP adresse, om brugeren har købt noget fra
en partner af Rockiet Fuel, Inc. Informationen
anvendes med proprietær teknologi til at målrette
budskaber til bestemte målgrupper og levere
personligt tilpassede annoncer.

Cookie Reports Limited. Registered in England No. 7634516. www.cookiereports.com

Rocket Fuel, Inc.

euds

rfihub.com

/

Session

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data på vegne af
annoncørplatformen Rocket Fuel, Inc. Information
såsom hvilke annoncører der har været vist og på
hvilke sider, de har været vist, om brugeren klikkede
på dem, IP adresse, om brugeren har købt noget fra
en partner af Rockiet Fuel, Inc. Informationen
anvendes med proprietær teknologi til at målrette
budskaber til bestemte målgrupper og levere
personligt tilpassede annoncer.

Rocket Fuel, Inc.

rud

rfihub.com

/

2 år, 5
måneder

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data på vegne af
annoncørplatformen Rocket Fuel, Inc. Information
såsom hvilke annoncører der har været vist og på
hvilke sider, de har været vist, om brugeren klikkede
på dem, IP adresse, om brugeren har købt noget fra
en partner af Rockiet Fuel, Inc. Informationen
anvendes med proprietær teknologi til at målrette
budskaber til bestemte målgrupper og levere
personligt tilpassede annoncer.

Under udarbejdelse

ruds

rfihub.com

/

5 måneder,
28 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Rocket Fuel, Inc.

u

rfihub.com

/

2 år, 5
måneder

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data på vegne af
annoncørplatformen Rocket Fuel, Inc. Information
såsom hvilke annoncører der har været vist og på
hvilke sider, de har været vist, om brugeren klikkede
på dem, IP adresse, om brugeren har købt noget fra
en partner af Rockiet Fuel, Inc. Informationen
anvendes med proprietær teknologi til at målrette
budskaber til bestemte målgrupper og levere
personligt tilpassede annoncer.

LiveRamp, Inc.

ck1

rlcdn.com

/

6 måneder

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data relateret til browsing.
Anvendes af annonceringsnetværket LiveRamp, som
arbejder med online partnere med at lave annoncering
til der vises til dem, der besøger partnernes
hjemmesider og som arbejder med udgivere om at
vise personaliserede annoncer.

LiveRamp, Inc.

dids<digits>+

rlcdn.com

/

6 måneder

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data relateret til browsing.
Anvendes af annonceringsnetværket LiveRamp, som
arbejder med online partnere med at lave annoncering
til der vises til dem, der besøger partnernes
hjemmesider og som arbejder med udgivere om at
vise personaliserede annoncer.

Cookie Reports Limited. Registered in England No. 7634516. www.cookiereports.com

LiveRamp, Inc.

drtn1*

rlcdn.com

/

180 dage

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data relateret til browsing.
Anvendes af annonceringsnetværket LiveRamp, som
arbejder med online partnere med at lave annoncering
til der vises til dem, der besøger partnernes
hjemmesider og som arbejder med udgivere om at
vise personaliserede annoncer.

Under udarbejdelse

ids

rlcdn.com

/

5 måneder,
28 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

LiveRamp, Inc.

rlas3

rlcdn.com

/

6 måneder

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data relateret til browsing.
Anvendes af annonceringsnetværket LiveRamp, som
arbejder med online partnere med at lave annoncering
til der vises til dem, der besøger partnernes
hjemmesider og som arbejder med udgivere om at
vise personaliserede annoncer.

LiveRamp, Inc.

rtn1

rlcdn.com

/

6 måneder

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data relateret til browsing.
Anvendes af annonceringsnetværket LiveRamp, som
arbejder med online partnere med at lave annoncering
til der vises til dem, der besøger partnernes
hjemmesider og som arbejder med udgivere om at
vise personaliserede annoncer.

Under udarbejdelse

TMP_X1ID

ru4.com

/

5 måneder,
28 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

x+1

X1ID

ru4.com

/

1 år, 6
måneder

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes af company x+1, som er en forhandler af
'aggregerede publisher ad inventory' fra mange
websites. Mange annonceringsnetværk anvender
priprietær teknologi og laver partnerskaber med
data-indsamlere for at målrette annoncer. Muliggør
og/eller deltager i 3.parts interesse-baseret målretning.

Under udarbejdelse

uid

scanscout.com

/

1 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

CP1

scorecardresear
ch.com

/

30 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Cookie Reports Limited. Registered in England No. 7634516. www.cookiereports.com

ScorecardResearch, Full
Circle Studies, Inc

UID

scorecardresear
ch.com

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler information såsom tidspunkt for hvornår en
bruger besøgte en website, hvilken side det var,
sidens titel og IP adresse. Informationen bruges af
ScorecardResearch, som er en service der tilbydes af
Full Circle Studies, Inc, som er en del af comScore,
Incs markedsundersøgelsesnetværk. Ved at analysere
besøgsmønstre og gennemføre undersøgelser er
ScorecardResearch i stand til at hjælpe deres klienter
med bedre at forstå hvad deres kunder kan lide og
ikke kan lide.

ScorecardResearch, Full
Circle Studies, Inc

UIDR

scorecardresear
ch.com

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler information såsom tidspunkt for hvornår en
bruger besøgte en website, hvilken side det var,
sidens titel og IP adresse. Informationen bruges af
ScorecardResearch, som er en service der tilbydes af
Full Circle Studies, Inc, som er en del af comScore,
Incs markedsundersøgelsesnetværk. Ved at analysere
besøgsmønstre og gennemføre undersøgelser er
ScorecardResearch i stand til at hjælpe deres klienter
med bedre at forstå hvad deres kunder kan lide og
ikke kan lide.

Under udarbejdelse

sv_onid

securedvisit.com

/

10 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

sv_sid

securedvisit.com

/

10 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

MediaMind, Digital
Generations Inc

<letters><digits>

serving-sys.com

/

3 måneder

Enhver

Annoncering
(anonym)

MediaMind tilbyder en service der vurderer
effektiviteten af bannerannoncer.

MediaMind, Digital
Generations Inc

u2

serving-sys.com

/

3 måneder

Enhver

Annoncering
(anonym)

MediaMind tilbyder en service der vurderer
effektiviteten af bannerannoncer.

Web Solutions ApS, Suomen
sivuliike

uid

simpli.fi

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes til online markedsføring.

SiteScout, Centro

ssi

sitescout.com

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes af annonceringsvirksomheden SiteScout til
at følge en webbrowser.

Under udarbejdelse

skimCSP

skimresources.c
om

/

30 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

skimGUID

skimresources.c
om

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

spongekey

spongecell.com

/

1 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.
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Under udarbejdelse

user-0

spotxchange.co
m

/

30 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

PX_PxcelPage

t.sharethis.com

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

TRK

tekblue.net

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

TRK30

tekblue.net

/

30 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

TRKMONTH

tekblue.net

/

1 uger, 12
timer

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

ptc

tidaltv.com

/

2 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Videology, Inc

tidal_ttid

tidaltv.com

/

2 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Registrerer hvilke af de annoncer, som er leveret af
Videology, der er vist og/eller klikket på. Bruges til at
bygge en demografisk profil af brugeren.

TubeMogul

_tmid

tubemogul.com

/

1 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Cookien giver brugeren et unikt ID som bruges af
TubeMogul, som hjælper annoncører med at placere
annoncer i videoklip, som du ser on-line.
Annonceringsplatformen integrerer real-time media
indkøb, ad serving, målretning, optimering og
målinger, der hjælper annoncørerne til at levere
annoncer og maksimerer effekten af annoncerne.

Turn Inc.

uid

turn.com

/

180 dage

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data inklusive IP adresse, hvilke
sider der er læst på et website, browser type og
tid/dato for besøget. Anvendes af annoncørplatformen
Turn Inc til at analysere brugeradfærd med det formål
at levere mere målrettet annoncering.

Twitter, Inc

guest_id

twitter.com

/

2 år

Enhver

Sociale netværk
(lavt niveau)

Indsamler anonyme data og monitorerer hvorledes
brugere navigerer og interagerer med websitet og
services fra Twitter, Inc. Målsætningen er at målrette
og forbedre servicen.

Under udarbejdelse

uid

univide.com

/

10 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

uid

videohub.tv

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

matchliveramp

w55c.net

/

30 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.
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Under udarbejdelse

AFFICHE_W

weborama.fr

/

3 måneder, 2
dage

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Digilant

cookie_born

wtp101.com

/

5 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data såsom typen af internet
browser, navnet på internet server provideren, dato og
tid hvor brugeren gik ind på websitet. Anvendes af
annoncørplatformen Digilant til at levere målrettet
annoncering.

Under udarbejdelse

custom_sync

wtp101.com

/

5 minutter

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

pullredir

wtp101.com

/

5 minutter

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Digilant

synced

wtp101.com

/

2 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data såsom typen af internet
browser, navnet på internet server provideren, dato og
tid hvor brugeren gik ind på websitet. Anvendes af
annoncørplatformen Digilant til at levere målrettet
annoncering.

Digilant

synclock

wtp101.com

/

5 minutter

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data såsom typen af internet
browser, navnet på internet server provideren, dato og
tid hvor brugeren gik ind på websitet. Anvendes af
annoncørplatformen Digilant til at levere målrettet
annoncering.

Digilant

tuuid

wtp101.com

/

2 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data såsom typen af internet
browser, navnet på internet server provideren, dato og
tid hvor brugeren gik ind på websitet. Anvendes af
annoncørplatformen Digilant til at levere målrettet
annoncering.

Under udarbejdelse

kup_lr_id

www.ketchuponn
ews.com

/

1 år

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

licuro

www.mybanker.b
iz

/syndicat
ed/myba
nker_biz
/mybank
erdk

5 år

Enhver

Undersøgelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Mybanker, Mybanker.dk A/S

licuro

www.mybanker.b
iz

/syndicat
ed/myba
nker_biz
/mybank
erdk/

5 år

Enhver

Undersøgelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.

Under udarbejdelse

kenshoo_id

xg4ken.com

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.
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Yahoo Web Analytics,
Yahoo! Inc.

B

yahoo.com

/

25 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Indsamler anonyme data inklusive IP adresse, hvor
lang tid man har været på websitet, hvilke links der er
klikket på og hvilke annoncer man har set, på de sider.
De data bruges af Yahoo! Web Analytics med det
formål at rapportere statistisk information såsom
demografiske profiler og kategorisere brugeres
interesser. Online marketing og website designere
bruger rapporter fra Yahoo! for at tilpasse indhold til
de besøgende.

YouTube, LLC

GPS

youtube.com

/

30 minutter

Enhver

Annoncering
(anonym)

En unik identifikation, der gives til hver mobile enhed.
Tillader tracking baseret på GPS lokation.

YouTube, LLC

PREF

youtube.com

/

10 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

En unik identifikation der gives til hver computer.
Tillader Google at tracke YouTube videoer.

YouTube, LLC

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

/

240 dage

Enhver

Annoncering
(anonym)

Husker om YouTube skal vise det nye eller gamle
videointerface til dig.

Under udarbejdelse

ymvw

yume.com

/

68 år, 1
måneder

Enhver

Under
udarbejdelse

Denne cookies formål er ved at blive undersøgt.
Beskrivelsen af cookien vil blive opdateret.
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Marketing cookies – målrettet annoncering – 18 identificeret
Disse cookies bruges til at følge søge- og læsevaner. Den information der indsamles bruges
til at vise individualiseret marketing indhold, såsom bannerannoncer. Anvendelsen af disse
cookies kan indebære lagring og anvendelse af personlig identificerbare informationer til
visning af individuelt tilpasset indhold og/eller deling af disse data med en 3. part med det
samme formål. Enhver information der lagres med brug af disse cookies kan blive videresolgt
til 3. part.
Virksomhed

Cookie-navn

Domæne

Sti

Levetid

Protokol

Formål

Formålsbeskrivelse

AddThis, LLC

uid

addthis.com

/

2 år

Enhver

Sociale netværk
(højt niveau)

Laver et unikt maskine-genereret user ID. AddThis,
der ejes af Clearspring Technologies, anvender user
ID'et til at gøre det muligt for brugeren at dele indhold
på tværs af sociale netværk og til at levere detaljeret
statistik til forskellige udbydere.

AddThis, LLC

um

addthis.com

/

2 år

Enhver

Sociale netværk
(højt niveau)

Registrerer brugerens geografiske placering på vegne
af AddThis, som er ejet og drevet af Clearspring
Technologies. AddThis er en indholdsdelingstjeneste,
der giver brugere en måde at dele indhold på tværs af
sociale netværk og til at give udgivere dybdegående
analyser.

domainprivacygroup.com

U

adsymptotic.com

/

10 år

Enhver

Annoncering
(målrettet)

Indsamler uidentificerbar data, som sendes til en
uidentificerbar kilde. Kildens identitet holdes hemmelig
af selskabet Whois Privacy Protection Service, Inc.

Aggregate Knowledge,
Neustar, Inc.

u

agkn.com

/

2 år

Enhver

Annoncering
(målrettet)

Anvendes til statistik og adfærdsbaseret annoncering
inkl. målretning af reklamer i realtid og
brugerprofilering på annoncører og udgiveres
websites.

Aggregate Knowledge,
Neustar, Inc.

uuid

agkn.com

/

5 år

Enhver

Annoncering
(målrettet)

Indeholder et userID eller et fravalg af cookies, hvis
brugeren har fravalgt dette. Anvendes til statistik og
adfærdsbaseret annoncering inkl. målretning af
reklamer i realtid og brugerprofilering på annoncører
og udgiveres websites.

Adobe Media Optimizer,
Adobe Systems Incorporated

demdex

demdex.net

/

2 år

Enhver

Annoncering
(målrettet)

Anvendes til profilering. Adobe Media Optimizer
integrerer online og offline data fra enhver tænkelig
kilde for at give et samlet indtryk af alle. Anvendes af
selskaber, så de hurtigt kan identificere de mest
værdifulde potentielle kunder og levere målrettede
budskaber, der vil inspirere dem til handling.

24/7 Real Media, WPP plc

OAX

mookie1.com

/

2 år

Enhver

Annoncering
(målrettet)

Styrer frekvensen af annoncer (inkl. pop-ups) og
hjælper til at levere mere relevant annoncering.
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Proxy, LLC

mxpim

mxptint.net

/

2 år

Enhver

Annoncering
(målrettet)

Indsamler uidentificerbar data, som sendes til en
uidentificerbar kilde. Kildens identitet holdes hemmelig
af selskabet Proxy, LLC

Datalogix Inc.

na_tc

nexac.com

/

1 måned

Enhver

Annoncering
(målrettet)

Indsamler data såsom købsinformationer og
clickstream data der analyseres af Datalogix Inc og
kombineres med psykografiske, demografiske og
geografiske data. Data anvendes og personaliseres til
individuelle marketingformål for at tiltrække og pleje
relationer til nye kunder og optimere køb.

The Rubicon Project

au

rubiconproject.co
m

/

8 år

Enhver

Annoncering
(målrettet)

Indsamler adfærdsrelateret information såsom
brugerens navigeren på et eller flere websites, om
transaktioner, indsendelse af formularer og browsing
adfærd. Anvendes af The Rubicon Project eller deres
partners til at bygge en online profil, der kan blive
udvekslet eller solgt med henblik på målretning af
annoncering.

The Rubicon Project

cd

rubiconproject.co
m

/

1 år

Enhver

Annoncering
(målrettet)

Indsamler adfærdsrelateret information såsom
brugerens navigeren på et eller flere websites, om
transaktioner, indsendelse af formularer og browsing
adfærd. Anvendes af The Rubicon Project eller deres
partners til at bygge en online profil, der kan blive
udvekslet eller solgt med henblik på målretning af
annoncering.

ShareThis Inc.

__stid

sharethis.com

/

1 år

Enhver

Sociale netværk
(højt niveau)

Gemmer et unikt ID for hver besøgende på websitet.
Anvendes af den sociale netværksplatform ShareThis
Inc som tilbyder online services og applikationer der
gør det nemmere for brugere at dele indhold.

ShareThis Inc.

__uset

sharethis.com

/

4 timer

Enhver

Sociale netværk
(højt niveau)

Anvendes af ShareThis Inc til at bestemme om en
bruger kan acceptere cookies. ShareThis Inc er en
social netværksplatform som tilbyder online services
og applikationer, der gør det muligt for brugere at dele
indhold nemmere.

The Rubicon Project

dq

tap.rubiconprojec
t.com

/

1 år

Enhver

Annoncering
(målrettet)

Indsamler adfærdsrelateret information såsom
brugerens navigeren på et eller flere websites, om
transaktioner, indsendelse af formularer og browsing
adfærd. Anvendes af The Rubicon Project eller deres
partners til at bygge en online profil, der kan blive
udvekslet eller solgt med henblik på målretning af
annoncering.
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Tapad

TapAd_DID

tapad.com

/

60 dage

Enhver

Annoncering
(målrettet)

Anvendes til at bestemme hvilke enheder
(smartphone, tablet, computer, TV), som en bruger
anvender. Den information bruges til at opbygge en
fuldstændig profil over brugeren.

Tapad

TapAd_TS

tapad.com

/

60 dage

Enhver

Annoncering
(målrettet)

Anvendes til at bestemme hvilke enheder
(smartphone, tablet, computer, TV), som en bruger
anvender. Den information bruges til at opbygge en
fuldstændig profil over brugeren.

Tribal Fusion, Exponential
Interactive Inc.

ANON_ID

tribalfusion.com

/

90 dage

Enhver

Annoncering
(målrettet)

Laver et unikt maskine-genereret user ID, der
anvendes til at gøre det muligt at levere målrettet
annoncering. 300 millioner sider fra mange
hjemmesider undersøges og indholdet kategoriseres i
50.000 forskellige grupper af interesser og intentioner.
Når en bruger besøger en side kobler systemet de
associerede interesser og intentioner til brugerens
anonyme profil for at muliggøre målrettet
markedsføring.

DataXu, Inc

wfivefivec

w55c.net

/

2 år

Enhver

Annoncering
(målrettet)

DataXu leverer digitale marketingservices, der gør det
muligt at målrette budskaber til besøgende.
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