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Privatlivs -og cookiepolitik
Når du besøger ComIzed.dk, informeres du om, at der bruges cookies på websitet. Cookies er med til at
indsamle statistik, som på sigt kan bruges til markedsføring. Samtidig gør cookies det muligt at
personalisere sitet, så du ser den mest relevante information for dig.
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade
videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og
hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Hvad er en cookie?
Langt de fleste websites bruger cookies. En cookie
er en lille tekstfil, der gemmes lokalt på din
computer. Det gør det muligt at genkende din
computer og forbedre brugervenligheden på et
website ved at huske de valg, som du foretager.
En cookie kan ikke indeholde virus eller andre
skadelige programmer, så der er ikke noget at
være bekymret for.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se
vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde
hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få
adgang til.

Tidsrum for opbevaring
Cookies kan have forskellige 'udløbsdatoer'. Visse cookies bliver slettet, når du lukker for din
internetbrowser eller computer, mens andre bliver gemt. Du har altid mulighed for selv at slette dine
cookies. Dette medfører dog, at websitet ikke kan genkende dig som bruger næste gang du besøger det.

Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit
samtykke tilbage.
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Formål: Hvad bruges cookies til på ComIzed?
På ComIzed.dk bruges cookies til tre hovedformål:
1. Cookies til analyseformål og statistik
2. Cookies til deling med tredjepart
3. Cookies til markedsføring

1. Cookies til analyseformål og statistik
Cookies til analyseformål indsamler information om din og andres vej gennem ComIzed.dk.
Informationen fra disse cookies giver en indsigt, der kan bruges til at højne vores kundeservice og give
dig en bedre oplevelse på ComIzed.dk. Ved hjælp af cookies til analyseformål og statistik kan vi sikre, at
du ser de mest relevante sites og personliggøre dit besøg hos os.
Vi registrerer, hvilken type enhed du benytter ved dit besøg og kan se, om du bruger en mobiltelefon,
tablet eller computer.
Dertil bliver din navigation rundt på ComIzed.dk registreret, og vi kan eksempelvis se, hvordan musen
bevæger sig rundt på de enkelte sider, samt hvor du klikker. Denne information giver bedre forståelse
af dine navigationsmønstre og bruges til at forbedre funktionaliteten på de sider, som viser sig svære at
bevæge sig rundt i. Informationen benyttes også til at optimere design og brugervenlighed på
ComIzed.dk.

2. Cookies til deling med tredjepart
Vores cookies som deles med tredje part, deles for at opnå en større kundetilfredshed og for at
imødekomme dine behov. Ved at dele dine interesser og valg på ComIzed.dk med en tredjepart kan de
også sammensætte relevante annoncer eller tilbud til dig.

3. Cookies til markedsføring
Ved hjælp af cookies til analyseformål og statistik, kan der ud fra den givende indsamlede data
sammensættes markedsføring, som vil være relevant for hver enkelt bruger.
Ved hjælp af cookies er det muligt at frekvensstyre annoncer på baggrund af aktivitet, se brugeradfærd
og lagre information om produktinteresse for mere relevant annoncering og målrette annoncer til
udvalgte målgrupper.
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Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format
(dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også
tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles
om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til:
info@comized.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed
for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen
af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:
ComIzed
Borupvang 3
2750 Ballerup
Telefon: 78781000
Email: info@comized.dk
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