Cookiespolitik på hejboel-zoneterapi.dk
Ejer:
Hejboel Zoneterapi
v. Bente Nørtoft
Store Hejbølvej 11
6870 Ølgod
tlf. 26303248,
mail: bente@lykkegrd.dk
Cookies
For at få vores website til at fungere bedst muligt lægger vi sommetider små datafiler, såkaldte
cookies, på din computer. Det gør de fleste store websites. Der er ingen personlige oplysninger
gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.
Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, som et website gemmer på din computer eller dit mobiludstyr, når du
besøger sitet. På den måde kan websitet huske dine handlinger og indstillinger (såsom
skriftstørrelse og andre indstillinger for visning) i en vis periode, så du ikke behøver at foretage
indstillingerne, hver gang du går ind på sitet eller bevæger dig fra én side til en anden.
Hvordan bruger vi cookies?
En række af vores sider bruger cookies til at huske:
• dine indstillinger for visning såsom kontrastfarve eller skriftstørrelse
• hvor vidt du har udfyldt kontaktformularen eller ej
• hvor vidt du har accepteret vores brug af cookies på sitet eller ej
Google Analytics
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken inde på websitet. Du kan
fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Hvordan kontrollerer du cookies?
Du kan kontrollere og/eller slette cookies, som du vil – læs mere på aboutcookies.org. Du kan
slette alle de cookies, der allerede er på din computer, og indstille de fleste browsere til at
forhindre dem i at blive lagt på computeren. Hvis du gør dette, skal du dog muligvis selv tilpasse
dine indstillinger manuelt, hver gang du besøger et site, og visse tjenester og funktioner vil
muligvis ikke fungere.

Det er ikke strengt nødvendigt at acceptere cookies, for at websitet kan fungere, men det vil give
dig en bedre oplevelse, når du bruger sitet. Du kan slette eller blokere cookies, men visse
funktioner på sitet vil i så fald muligvis ikke fungere korrekt.
De oplysninger, der indhentes med cookies, bruges ikke til at identificere dig personligt, og vi har
fuld kontrol over datamønstrene. Vores cookies anvendes ikke til andre formål end de, der er
beskrevet her.
Persondatapolitik
Er du kunde hos Hejboel Zoneterapi, henvises til nedenstående Persondatapolitik, som følger
GDPR pr. 25. maj 2018.
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