Detaljeret information om cookies
Website:

http://www.premiumbeer.dk/

Kontroldato:

2015-08-04

Kontrolleret af:

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

Dette dokument er udarbejdet så "Premium Beer Import A/S" 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 2015-08-04.
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 "Premium Beer Import
A/S" ejendom og skal returneres på anmodning.

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

Cookies
Nødvendige cookies – 3 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

ASP.NET, Microsoft, Inc.

ASPSESSIONID*

www.premiumbe
er.dk

/

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.

Cookie Reports Ltd

wscrCookieConsent

/

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

/

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.

ipaper.ipapercms.
dk

Præferencecookies – 1 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

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.
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Drift- og optimeringscookies – 6 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

premiumbeer.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

premiumbeer.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

premiumbeer.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*

premiumbeer.dk

/

10 minutter

Enhver

Statistik

Bruges af Google Analytics til at øge hastigheden af
forespørgsler.

Google Analytics, Google Inc.

__utmz

premiumbeer.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.

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 – 4 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

Sti

Levetid

Protokol

Formål

Formålsbeskrivelse

YouTube, LLC

GEUP

youtube.com

/

2 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

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

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.

Marketing cookies – målrettet annoncering – 0 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.
Vi bruger ikke cookies af denne type
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