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Cookies på toender.dk
Her kan du læse om, hvordan vi anvender cookies til registrering af brugerdata på Tønder
Kommunes hjemmeside
Det er Tønder Kommunes ønske hele tiden at forbedre og udvikle toender.dk. Derfor bruger vi cookies til at føre
statistik over, hvordan brugerne anvender hjemmesiden.
Vi holder øje med, hvilke sider der er de mest besøgte, hvilke webbrowsere der anvendes,og så videre.
Ved hjælp af cookies registrerer vi følgende
Din IP-adresse
Oplysninger om, hvilken webbrowser du anvender
Om du er kommet til toender.dk via en anden hjemmeside, for eksempel Google
Hvilke sider på toender.dk, du besøger
Hvor lang tid dit besøg på toender.dk varer
Ingen af disse oplysninger er personhenførbare, og de videregives ikke til andre formål. Som hovedregel er det
cookies fra vores analyseværktøj Siteimprove.
Hvad er en cookie?
En cookie er en passiv datafil, som websitet gemmer på din computer, telefon eller lignende med det formål, at
websitet kan genkende din computer næste gang, du lægger vejen forbi. Den er dermed blot med til at
analysere, hvordan toender.dk anvendes af den besøgende. Cookies kan ikke indeholde virus eller lignende
programmer.
Vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger om dine besøg på. Som besøgende på Tønder Kommunes
hjemmeside er du altså fuldstændig anonym, med mindre du selv tilmelder dig en af vores services eller skriver
et debatindlæg. Når du tilmelder dig et nyhedsbrev, bliver du bedt om at oplyse navn og e-post adresse. Ingen af
disse oplysninger videregives til andre formål. Hverken til andre enheder i Tønder Kommune eller tredjepart.
Hvorfor informerer vi om cookies?
Alle danske websites er forpligtet til at informere om, hvilke cookies, der afsættes på brugerens udstyr.
Informationen skal være i overensstemmelse med ?Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved
lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr?.
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