Detaljeret information om cookies
Website:

https://casino.danskespil.dk/
https://danskespil.dk/
https://poker.danskespil.dk/

Kontroldato:

2016-01-03

Kontrolleret af:

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

Dette dokument er udarbejdet så "Danske Spil" 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
2016-01-03.
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 "Danske Spil"
ejendom og skal returneres på anmodning.

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

Cookies
Nødvendige cookies – 41 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

FDIH

fdihcookiescript

casino.danskespi
l.dk

/

2 uger

Enhver

Dit besøg

Bestemmer om FDIHs cookiemærke skal vises foldet
ud eller foldet ind.

danskespil.dk

/

Session

Enhver

Godkendelse

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

Under udarbejdelse
ASP.NET, Microsoft, Inc.

ASP.NET_SessionId

danskespil.dk

/

Session

HTTPS

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.

Danske Spil A/S

TS*

danskespil.dk

/

15 minutter

HTTPS

Godkendelse

Sikkerhedscookie, som sikrer kommunikation på
Danske Spils infrastruktur.

Danske Spil A/S

csrftoken

danskespil.dk

/

Session

Enhver

Godkendelse

Sikkerhedscookie, som sikrer brugeren ikke udsættes
for XSS angreb.

Cookie Reports Ltd

wscrCookieConsent

danskespil.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.

Danske Spil A/S

TS*

danskespil.dk

/bingo

15 minutter

Enhver

Godkendelse

Sikkerhedscookie, som sikrer kommunikation på
Danske Spils infrastruktur.

ASP.NET, Microsoft, Inc.

JSESSIONID

danskespil.dk

/client

Session

HTTPS

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.

Danske Spil A/S

TS*

danskespil.dk

/client

15 minutter

HTTPS

Godkendelse

Sikkerhedscookie, som sikrer kommunikation på
Danske Spils infrastruktur.

danskespil.dk

/dscms/e
xport/sys
tem/mod
ules/dk.d
anskespi
l.cms/res
ources/ui
/fonts/

Session

Enhver

Godkendelse

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

Under udarbejdelse
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Under udarbejdelse

danskespil.dk

/gateway
/sidegam
es

Session

Enhver

Godkendelse

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

Under udarbejdelse

danskespil.dk

/gateway
/sidegam
es/

Session

Enhver

Godkendelse

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

Under udarbejdelse

danskespil.dk

/system/
modules/
dk.dansk
espil.cm
s/elemen
ts/html

Session

Enhver

Godkendelse

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

Under udarbejdelse

danskespil.dk

/system/
modules/
dk.dansk
espil.cm
s/elemen
ts/html/

Session

Enhver

Godkendelse

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

ASP.NET, Microsoft, Inc.

JSESSIONID

bip.danskespil.d
k

/web/inst
ants

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.

JSESSIONID

bip.danskespil.d
k

/web/mic
rogamin
g

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.

JSESSIONID

casinospil.dansk
espil.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.

FDIH

fdihcookiescript

casinospil.dansk
espil.dk

/

2 uger

Enhver

Dit besøg

Bestemmer om FDIHs cookiemærke skal vises foldet
ud eller foldet ind.

The PHP Group

PHPSESSID

eoddset.danskes
pil.dk

/

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.

ASP.NET, Microsoft, Inc.

JSESSIONID

games.danskesp
il.dk

/DTCF

Session

HTTPS

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.

JSESSIONID

games.danskesp
il.dk

/bosso

Session

HTTPS

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.
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ASP.NET, Microsoft, Inc.

JSESSIONID

games.danskesp
il.dk

/pg

Session

HTTPS

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.

Danske Spil A/S

CASHOUT_OB_REQ

oddset.danskesp
il.dk

/

Session

Enhver

Godkendelse

Gør det muligt at foretage spil på Oddset.

Danske Spil A/S

DS_BET_0

oddset.danskesp
il.dk

/

Session

HTTPS

Godkendelse

Gør det muligt at foretage spil på Oddset.

Danske Spil A/S

DS_SLIP

oddset.danskesp
il.dk

/

Session

HTTPS

Godkendelse

Gør det muligt at foretage spil på Oddset.

Danske Spil A/S

DS_SLIP_CHANGES

oddset.danskesp
il.dk

/

Session

HTTPS

Godkendelse

Gør det muligt at foretage spil på Oddset.

Danske Spil A/S

DS_SLIP_FREEBET

oddset.danskesp
il.dk

/

Session

HTTPS

Godkendelse

Gør det muligt at foretage spil på Oddset.

Danske Spil A/S

OB_Insecure

oddset.danskesp
il.dk

/

Session

HTTPS

Godkendelse

Gør det muligt at foretage spil på Oddset.

Danske Spil A/S

OB_REQ

oddset.danskesp
il.dk

/

Session

HTTPS

Godkendelse

Gør det muligt at foretage spil på Oddset.

Danske Spil A/S

OB_Secure

oddset.danskesp
il.dk

/

Session

HTTPS

Godkendelse

Gør det muligt at foretage spil på Oddset.

Danske Spil A/S

OB_oxi

oddset.danskesp
il.dk

/

Session

Enhver

Godkendelse

Gør det muligt at foretage spil på Oddset.

Danske Spil A/S

login_flow

oddset.danskesp
il.dk

/

Session

HTTPS

Godkendelse

Håndterer login information.

ASP.NET, Microsoft, Inc.

ASP.NET_SessionId

om.danskespil.d
k

/

Session

HTTPS

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.

FDIH

fdihcookiescript

poker.danskespil.
dk

/

2 uger

Enhver

Dit besøg

Bestemmer om FDIHs cookiemærke skal vises foldet
ud eller foldet ind.

ASP.NET, Microsoft, Inc.

ASP.NET_SessionId

zezam.danskespi
l.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.

ASP.NET, Microsoft, Inc.

JSESSIONID

applet.danid.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.

Twitter, Twitter Inc

lang

cdn.syndication.t
wimg.com

/

Session

Enhver

Dit besøg

Records the language preference of the visitor.
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ASP.NET, Microsoft, Inc.

ASP.NET_SessionId

danskespil.w11.d
k

/

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

dstv.webstream.
dk

/

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.

The PHP Group

PHPSESSID

julebingo.isobar.
dk

/

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.

The PHP Group

PHPSESSID

lotto-drommekugl
en.isobar.dk

/

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.
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Præferencecookies – 43 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

DomRetUser

casino.danskespi
l.dk

/

30 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

RetUser

casino.danskespi
l.dk

/

30 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

SITE_PARAMS

casino.danskespi
l.dk

/

5 år

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

WMID

casino.danskespi
l.dk

/

5 år

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Open Source

sifrFetch

casino.danskespi
l.dk

/

Session

Enhver

Brugerindstillinge
r

SIRF fonte er baseret på Flash og denne cookie
anvendes til at indikere om din browser understøtter
flash og denne SIRF eller ikke.

Danske Spil A/S

bwCurrentLocale

danskespil.dk

/

Session

Enhver

Brugerindstillinge
r

Gemmer brugerens sprog.

Under udarbejdelse

danskespil.dk

/casino

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

danskespil.dk

/casino/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

danskespil.dk

/lp/Spille
hjoernet/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

danskespil.dk

/lp/forsid
er/keno1
/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

ADRUM_BTa

casinospil.dansk
espil.dk

/

1 minutter

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

DomRetUser

casinospil.dansk
espil.dk

/

30 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

PG_LOCALE_COOKIE

casinospil.dansk
espil.dk

/

1 år

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Danske Spil A/S

KENO_grid

games.danskesp
il.dk

/DTCF

5 minutter

Enhver

Brugerindstillinge
r

Gør det muligt at huske information valgt i Keno i
forbindelse med navigering mellem sider.
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Danske Spil A/S

KENO_playform

games.danskesp
il.dk

/DTCF

5 minutter

Enhver

Brugerindstillinge
r

Gør det muligt at huske information valgt i Keno i
forbindelse med navigering mellem sider.

Danske Spil A/S

KENO_rows

games.danskesp
il.dk

/DTCF

5 minutter

Enhver

Brugerindstillinge
r

Gør det muligt at huske information valgt i Keno i
forbindelse med navigering mellem sider.

Danske Spil A/S

string.dt.productId

games.danskesp
il.dk

/bosso/a
ccess

Session

HTTPS

Brugerindstillinge
r

Husker valgte spil ved login.

Danske Spil A/S

string.dt.subChannel

games.danskesp
il.dk

/bosso/a
ccess

Session

HTTPS

Brugerindstillinge
r

Husker valgte spil ved login.

Under udarbejdelse

OB_Cashout

oddset.danskesp
il.dk

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Danske Spil A/S

bip_my_events

oddset.danskesp
il.dk

/

Session

HTTPS

Brugerindstillinge
r

Gemmer information omkring brugerens præferencer
på Oddset.

Danske Spil A/S

cust_favs

oddset.danskesp
il.dk

/

10 år

HTTPS

Brugerindstillinge
r

Gemmer information omkring brugerens præferencer
på Oddset.

Danske Spil A/S

cust_lang

oddset.danskesp
il.dk

/

Session

Enhver

Brugerindstillinge
r

Gemmer information omkring brugerens præferencer
på Oddset.

Danske Spil A/S

cust_prefs

oddset.danskesp
il.dk

/

Session

HTTPS

Brugerindstillinge
r

Gemmer information omkring brugerens præferencer
på Oddset.

Under udarbejdelse

DomRetUser

poker.danskespil.
dk

/

30 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

RetUser

poker.danskespil.
dk

/

30 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Danske Spil A/S

SITE_PARAMS

poker.danskespil.
dk

/

5 år

Enhver

Brugerindstillinge
r

Gemmer information omkring brugerens præferencer
på Poker.

Under udarbejdelse

WMID

poker.danskespil.
dk

/

5 år

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Open Source

sifrFetch

poker.danskespil.
dk

/

Session

Enhver

Brugerindstillinge
r

SIRF fonte er baseret på Flash og denne cookie
anvendes til at indikere om din browser understøtter
flash og denne SIRF eller ikke.

Under udarbejdelse

DS_SLIP

tips.danskespil.d
k

/

Session

HTTPS

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

DS_SLIP_CHANGES

tips.danskespil.d
k

/

Session

HTTPS

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

DS_SLIP_FREEBET

tips.danskespil.d
k

/

Session

HTTPS

Under
udarbejdelse

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

OB_Insecure

tips.danskespil.d
k

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

OB_REQ

tips.danskespil.d
k

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

OB_Secure

tips.danskespil.d
k

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

OB_oxi

tips.danskespil.d
k

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

bip_my_events

tips.danskespil.d
k

/

Session

HTTPS

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

cust_favs

tips.danskespil.d
k

/

10 år

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

cust_lang

tips.danskespil.d
k

/

10 år

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

cust_prefs

tips.danskespil.d
k

/

10 år

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

login_flow

tips.danskespil.d
k

/

Session

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

undefined

tips.danskespil.d
k

/

Session

HTTPS

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.

Vimeo, LLC

player

vimeo.com

/

1 år

Enhver

Brugerindstillinge
r

Lagrer brugerens præferencer relateret til afspilning af
videoer fra Vimeo.com.
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Drift- og optimeringscookies – 40 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

Sitecore A/S

SC_ANALYTICS_GLOBA
L_COOKIE

danskespil.dk

/

1 år

HTTPS

Statistik

Indhenter anonym statistisk information om en bruger
på et website.

SiteCatalyst, Adobe Systems
Incorporated

SC_ANALYTICS_SESSIO
N_COOKIE

danskespil.dk

/

Session

HTTPS

Statistik

Anvendes af Adobes SiteCatalyst som analyserer
information om besøgende såsom hvilken browser de
bruger, antallet af nye besøgende, antallet af sider der
er læst per besøg, respons på marketing aktivitet og
hvor mange gange de har købt.

Google Analytics, Google Inc.

__utma

danskespil.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

danskespil.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

danskespil.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*

danskespil.dk

/

10 minutter

Enhver

Statistik

Bruges af Google Analytics til at øge hastigheden af
forespørgsler.

Google Analytics, Google Inc.

__utmt*

danskespil.dk

/

10 minutter

Enhver

Statistik

Bruges af Google Analytics til at øge hastigheden af
forespørgsler.

Google Analytics, Google Inc.

__utmv

danskespil.dk

/

2 år

Enhver

Statistik

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

Google Analytics, Google Inc.

__utmz

danskespil.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.
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Google Analytics, Google Inc.

_ga

danskespil.dk

/

2 år

Enhver

Statistik

Tildeler den besøgende et unikt ID, som bruges til at
følge hvordan websitet bruges.

Google Analytics, Google Inc.

_gat_dsapiTracker

danskespil.dk

/

2 år

Enhver

Statistik

Tildeler den besøgende et unikt ID, som bruges til at
følge hvordan websitet bruges.

Visual Website Optimizer,
Wingify

_vwo_uuid_v2

danskespil.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.

Danske Spil A/S

subscriberListStorageKey

danskespil.dk

/

Session

Enhver

Drift / Netværk

Sikre opdatering af login og balance.

Danske Spil A/S

windowCounterStorageKey

danskespil.dk

/

Session

Enhver

Drift / Netværk

Sikre opdatering af login og balance.

F5 Networks, Inc

BIGipServer*

dantoto.danskes
pil.dk

/

Session

Enhver

Drift / Netværk

Gemmer adressen og portnummeret på den
webserver, der håndterer sessionen. Anvendes af F5
Networks, Inc til at forbedre websitets performance og
sikkerhed.

Pingdom AB

PRUM_EPISODES

oddset.danskesp
il.dk

/

Session

Enhver

Drift / Netværk

Måler hvor hurtigt siden bliver vist. Bruges til at vise os
hvilke sider, der ikke bliver vist så hurtigt, som vi
ønsker.

Sitecore A/S

SC_ANALYTICS_GLOBA
L_COOKIE

om.danskespil.d
k

/

1 år

HTTPS

Statistik

Indhenter anonym statistisk information om en bruger
på et website.

SiteCatalyst, Adobe Systems
Incorporated

SC_ANALYTICS_SESSIO
N_COOKIE

om.danskespil.d
k

/

Session

HTTPS

Statistik

Anvendes af Adobes SiteCatalyst som analyserer
information om besøgende såsom hvilken browser de
bruger, antallet af nye besøgende, antallet af sider der
er læst per besøg, respons på marketing aktivitet og
hvor mange gange de har købt.

Pingdom AB

PRUM_EPISODES

tips.danskespil.d
k

/

Session

Enhver

Drift / Netværk

Måler hvor hurtigt siden bliver vist. Bruges til at vise os
hvilke sider, der ikke bliver vist så hurtigt, som vi
ønsker.

Pingdom AB

PRUM_EPISODES

zezam.danskespi
l.dk

/

Session

Enhver

Drift / Netværk

Måler hvor hurtigt siden bliver vist. Bruges til at vise os
hvilke sider, der ikke bliver vist så hurtigt, som vi
ønsker.

ZXTM Load Balancer

X-Mapping-*

zezam.danskespi
l.dk

/

Session

Enhver

Drift / Netværk

Gemmer navnet på den webserver, der håndterer
sessionen og anvendes af ZXTM Load Balancer til at
forbedre websitets performance.

Google Analytics, Google Inc.

_ga

zezam.danskespi
l.dk

/

2 år

Enhver

Statistik

Tildeler den besøgende et unikt ID, som bruges til at
følge hvordan websitet bruges.
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Google Analytics, Google Inc.

_gat_UA-24521941-1

zezam.danskespi
l.dk

/

2 år

Enhver

Statistik

Tildeler den besøgende et unikt ID, som bruges til at
følge hvordan websitet bruges.

Google Analytics, Google Inc.

_gat_UA-43651786-2

zezam.danskespi
l.dk

/

2 år

Enhver

Statistik

Tildeler den besøgende et unikt ID, som bruges til at
følge hvordan websitet bruges.

Google Analytics, Google Inc.

__utma

danskespil.w11.d
k

/

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

danskespil.w11.d
k

/

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

danskespil.w11.d
k

/

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.

__utmz

danskespil.w11.d
k

/

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.

Google Analytics, Google Inc.

_ga

flyzoo.co

/

2 år

Enhver

Statistik

Tildeler den besøgende et unikt ID, som bruges til at
følge hvordan websitet bruges.

Google Analytics, Google Inc.

_gat

flyzoo.co

/

2 år

Enhver

Statistik

Tildeler den besøgende et unikt ID, som bruges til at
følge hvordan websitet bruges.

Google Analytics, Google Inc.

_ga

isobar.dk

/

2 år

Enhver

Statistik

Tildeler den besøgende et unikt ID, som bruges til at
følge hvordan websitet bruges.

Google Analytics, Google Inc.

_gat

isobar.dk

/

2 år

Enhver

Statistik

Tildeler den besøgende et unikt ID, som bruges til at
følge hvordan websitet bruges.

UserVoice Inc.

__cfduid

pingdom.net

/

7 år, 2
måneder

Enhver

Drift / Netværk

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

Google Analytics, Google Inc.

__utma

player.vimeo.co
m

/

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

player.vimeo.co
m

/

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.
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Google Analytics, Google Inc.

__utmc

player.vimeo.co
m

/

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.

__utmz

player.vimeo.co
m

/

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.

Twitter, Twitter Inc

metrics_token

syndication.twitte
r.com

/i/jot/syn
dication

1 måned

Enhver

Statistik

Tæller antallet af brugere, der har set et bestemt
indlejret Tweet eller tidslinie.

Vimeo, LLC

vuid

vimeo.com

/

2 år

Enhver

Statistik

Et unikt ID, der anvendes af Vimeo Analytics til
statistik.

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 – 38 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

Eloqua, Oracle

ELOQUA

danskespil.dk

/

2 år

Enhver

Undersøgelse

Sætter et ID. Anvendes til dataopslag som gør det
muligt dynamisk at trække data fra Eloqua systemet,
som kan bruges på hjemmesiden. Der kan være tale
om en bred vifte af data såsom kontaktinformationer.
Dataopslag anvendes til at auto-udfylde formularer og
til at validere om en given kontakt er tilmeldt en
emailgruppe.

Emediate

eas_geo

ad1.emediate.dk

/

1 dag

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes som en cache til geografiske data. Gemmer
land, region, by og postnummer. I nogle tilfælde
gemmer den også internetforbindelsens hastighed.

Emediate

eas_ret

ad1.emediate.dk

/

7 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes til at måle annoncering. Gemmer hvilke
annoncer, der har været vist og om annoncen er blevet
klikket på sammen med en udløbsdato.

Emediate

eas_uid

ad1.emediate.dk

/

7 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Et nummer der identificerer en web browser. Den
identificerer ikke en bruger, geografisk placering eller
IP adresse. Den anvendes til at indsamle statistik om
den specifikke besøgende. Den anvendes også i et
vist omfang til målretning af annoncer.

Adform

uid

adform.net

/

60 dage

Enhver

Annoncering
(anonym)

Tildeler browseren et unikt ID. Anvendes til at
optimere visningen af annoncer, hvor der er mange
annoncører, der efterspørger annonceringsplads.
Anvender prisfastsættelse via bud, real-tids
budgivning, API funktionalitet, adfærdsrelateret
målretning og adgang til information om kampagner.

AppNexus Inc.

sess

adnxs.com

/

1 dag

Enhver

Annoncering
(anonym)

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

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.
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Adform

C

dmp.adform.net

/dmp/pro
file

23 måneder

Enhver

Annoncering
(anonym)

Registrerer om brugeren browser accepterer cookies.
Cookien får værdien 1, hvis cookies er tilladte og 3
hvis de er afvist.

Under udarbejdelse

uid

dmp.adform.net

/dmp/pro
file

2 måneder

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.

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.

Emediate

eas_geo

eas8.emediate.e
u

/

1 dag

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes som en cache til geografiske data. Gemmer
land, region, by og postnummer. I nogle tilfælde
gemmer den også internetforbindelsens hastighed.

Emediate

eas_pc

eas8.emediate.e
u

/

5 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes til at måle annoncer fra Postclick. Gemmer
hvilke annoncer, der har været vist og om annoncen er
blevet klikket på sammen med en udløbsdato.

Emediate

eas_ret

eas8.emediate.e
u

/

7 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Anvendes til at måle annoncering. Gemmer hvilke
annoncer, der har været vist og om annoncen er blevet
klikket på sammen med en udløbsdato.

Emediate

eas_uid

eas8.emediate.e
u

/

7 år

Enhver

Annoncering
(anonym)

Et nummer der identificerer en web browser. Den
identificerer ikke en bruger, geografisk placering eller
IP adresse. Den anvendes til at indsamle statistik om
den specifikke besøgende. Den anvendes også i et
vist omfang til målretning af annoncer.

Eloqua, Oracle

ELOQUA

eloqua.com

/

2 år

Enhver

Undersøgelse

Sætter et ID. Anvendes til dataopslag som gør det
muligt dynamisk at trække data fra Eloqua systemet,
som kan bruges på hjemmesiden. Der kan være tale
om en bred vifte af data såsom kontaktinformationer.
Dataopslag anvendes til at auto-udfylde formularer og
til at validere om en given kontakt er tilmeldt en
emailgruppe.
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Eloqua, Oracle

ELQSTATUS

eloqua.com

/

2 år

Enhver

Undersøgelse

Sættes udelukkende, hvis brugeren tillader at blive
tracket. Anvendes til dataopslag som gør det muligt
dynamisk at trække data fra Eloqua systemet, som
kan bruges på hjemmesiden. Der kan være tale om en
bred vifte af data såsom kontaktinformationer.
Dataopslag anvendes til at auto-udfylde formularer og
til at validere om en given kontakt er tilmeldt en
emailgruppe.

Under udarbejdelse

__fzg

flyzoo.co

/

2 år

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

fz-ch

flyzoo.co

/

1 timer

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

check

go.flx1.com

/

1 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

id

go.flx1.com

/

2 år

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

r

go.flx1.com

/

1 uger

Enhver

Under
udarbejdelse

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

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_sgm

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.
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RadiumOne, Inc.

ra1_sgm_<digits>+

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_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

CCID

partypoker.net

/

30 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

WMID

partypoker.net

/

5 år

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Adform

C

track.adform.net

/

1 måned

Enhver

Annoncering
(anonym)

Registrerer om brugeren browser accepterer cookies.
Anvendes til at optimere visningen af annoncer, hvor
der er mange annoncører, der efterspørger
annonceringsplads. Anvender prisfastsættelse via
bud, real-tids budgivning, API funktionalitet,
adfærdsrelateret målretning og adgang til information
om kampagner.
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Adform

cid

track.adform.net

/

60 dage

Enhver

Annoncering
(anonym)

Tildeler browseren et unikt ID. Anvendes til at
optimere visningen af annoncer, hvor der er mange
annoncører, der efterspørger annonceringsplads.
Anvender prisfastsættelse via bud, real-tids
budgivning, API funktionalitet, adfærdsrelateret
målretning og adgang til information om kampagner.

Twitter, Inc

pid

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

clip_test_v2

vimeo.com

/

60 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

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

Under udarbejdelse

matchaddthis

w55c.net

/

30 dage

Enhver

Under
udarbejdelse

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

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.
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Marketing cookies – målrettet annoncering – 13 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

di2?

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.

AddThis, LLC

dt

addthis.com

/

1 måned

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.

AddThis, LLC

loc

addthis.com

/

2 år, 3 uger

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.

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.
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AddThis, LLC

uvc

addthis.com

/

2 år

Enhver

Sociale netværk
(højt niveau)

Måler hvor ofte AddThis ser en bruger. AddThis, der
ejes og drives af Clearspring Technologies, anvender
informationen til at give brugere en mulighed for at
dele indhold på tværs af sociale netværk og at forsyne
udgivere med dybdegående statistik.

AddThis, LLC

vc

addthis.com

/

2 år

Enhver

Sociale netværk
(højt niveau)

Måler hvor ofte AddThis ser en bruger. AddThis, der
ejes og drives af Clearspring Technologies, anvender
informationen til at give brugere en mulighed for at
dele indhold på tværs af sociale netværk og at forsyne
udgivere med dybdegående statistik.

AddThis, LLC

xtc

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.

AddThis, LLC

__atuvc

dstv.webstream.
dk

/

2 år

Enhver

Sociale netværk
(højt niveau)

Gemmer resultatet af kode, der er aktiveret af AddThis
for at vedligeholde en tæller, når indhold deles.

AddThis, LLC

__atuvs

dstv.webstream.
dk

/

30 minutter

Enhver

Sociale netværk
(højt niveau)

Gemmer resultatet af kode, der er aktiveret af AddThis
for at vedligeholde en tæller, når indhold deles.

AddThis, LLC

SEUNCY

semasio.net

/

6 måneder

Enhver

Sociale netværk
(højt niveau)

Anvendes af AddThis sociale delingstjeneste.

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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