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COOKIE POLITIK

Denne cookie politik ("Cookie Politik") beskriver, hvordan Lykke Schmidt Advokatfirma (Lykke Schmidt) indsamler og bruger cookies til at personalisere din brugeroplevelse, til at undersøge, hvordan vores hjemmeside https://lykkeschmidt.com
bliver brugt, til statistiske formål samt til at målrette indhold fra Lykke Schmidt.
Når du besøger https://lykkeschmidt.com første gang, oplyser vi dig om vores
brug af cookies, og vi anmoder om dit samtykke hertil. Du giver dit samtykke til vores cookies, som beskrevet nedenfor, hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, medmindre du i dine browserindstillinger har fravalgt cookies.
I denne Cookie Politik finder du information om vores brug af cookies på hjemmesiden.
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Cookies

Når du besøger Lykke Schmidts hjemmesider, vil du automatisk modtage en eller
flere cookies. Cookies er en lille tekstfil, der placeres i din browser, på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr, og som bruges til at genkende dig fra gang til gang.
Cookies gør det lettere for dig at bruge vores hjemmeside, idet den er med til at huske nogle af dine præferencer for brugen af den enkelte hjemmeside. Endvidere
kan cookies være en stor hjælp for dig, ved gentagne besøg på hjemmesiden, da
dine indstillinger og evt. indtastede oplysninger huskes ved hjælp af cookies og
derfor ikke skal indtastes igen. Cookies kan således bruges til at huske, hvem du er
fra gang til gang og hjælpe til at tilpasse indhold til dig i form af annoncer og markedsføring på tværs af forskellige hjemmesider. Cookies kan ikke indeholde skadelige koder som f.eks. virus.

Såfremt cookies gemmes fra andre parter end Lykke Schmidt, kaldes dette for tredjepartscookies. Det kan f.eks. være cookies med almindeligt indhold eller analyseværktøjer.
Der findes grundlæggende to typer cookies, ”midlertidige” (session) og ”permanente”. De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på hjemmesiden og
slettes automatisk, ved udløbet af en browser session, dvs. når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en periode, men vil blive fornyet, hver gang du
besøger hjemmesiden.
Du kan læse i skemaet nedenfor, hvilke cookies der bruges og til hvilke formål,
samt hvorledes det er muligt at slette eller blokere for cookies.
Lykke Schmidts brug af cookies vil ikke medføre behandling af personoplysninger.
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Hvilke typer cookies

Når du besøger Lykke Schmidts hjemmesider, indsamler vi fire typer af cookies:
i.

Cookies nødvendige for at vores hjemmesider fungerer optimalt.

ii.

Præference cookies, der hjælper til at huske dine egne præferencer på
vores hjemmeside, som f.eks. lokation, dine valg fra tidligere besøg mv.

iii.

Statistiske cookies for at kunne optimere og måle på vores trafik. Det
hjælper os med at forstå, hvordan vores besøgende anonymt interagerer
med vores hjemmesider.

iv.

Marketingcookies for at kunne målrette og tilpasse vores annoncering
samt sende relevante annoncer og kampagner på tværs af hjemmesider.

I forbindelse med visse af Lykke Schmidts redaktionelle artikler indgår der indlejrede komponenter fra sociale medier. For at se de indlejrede komponenter sættes
der teknisk nødvendige cookies. Klikker du på komponenten, kan der udveksles
data mellem dig og det sociale medie, herunder om din browser, IP-adresse m.v.,
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og det sociale medie vil kunne henføre disse data til din profil. Den behandling,
som det sociale medie foretager, ligger uden for Lykke Schmidts kontrol og er udelukkende et forhold mellem dig og det sociale medie.
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Hvad bruges cookies til?

Lykke Schmidt indsamler informationer om, hvornår og hvor lang tid du besøger
vores hjemmesider, hvilke sider du klikker på, om du har besøgt os før, og hvilke
services du lader til at være mere interesseret i end andre og på den måde identificere din interesse og målrette annonceringen. Herudover indsamler vi information
om, hvilken browser du bruger, din IP-adresse, for på den måde at optimere hvilke
annoncer og bannerreklamer du skal se på i den efterfølgende marketing.
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Hvor længe opbevarer vi cookies?

Nogle cookies vil blive lagret over længere perioder, mens andre cookies kun vil
blive indsamlet, mens du sidder på vores side. Når du genbesøger vores hjemmesider, vil perioden vi lagrer cookies, blive forlænget på ny. Du kan læse nærmere om,
hvordan du undgår og sletter cookies i afsnittene nedenfor.
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Hvordan undgås cookies?

Selvom nogle cookies er nødvendige at indsamle for at hjemmesiden kan fungere
korrekt, er der mulighed for at begrænse de andre typer af cookies, der indsamles.
Flere browsere tillader, at du kan besøge hjemmesider ved brug af Private
Browsing, hvorefter man anonymt kan besøge hjemmesider. I mange tilfælde vil
dette også begrænse mængden af cookies, der lagres på ens browser, til de cookies,
der er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere optimalt.
•

Private browsing i Microsoft Edge (Ctrl+Shift+P)

•

Private browsing i FireFox (Ctrl+Shift+P)
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•

Private browsing i Safari på iPhone, iPad, eller iPod touch (new tab +
Private)

•

Private browsing i Chrome (Ctrl+Shift+N)

•

Private browsing i Opera (Ctrl+Shift+N)

•

Private browsing i Brave (Ctrl+Shift+P)

Benytter du forskellige browsere, skal du være opmærksom på at slette cookies i
de enkelte browsere.
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Hvordan slettes cookies?

Ønsker du at slette cookies kan du gøre det gennem din browser. Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan du sletter cookies afhænger af, hvilke browser du anvender.
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Cookies fra tredjemænd og samarbejdspartnere

Når du interagerer med Lykke Schmidts hjemmeside, indsamles der cookies på dig
til brug for tredjeparter og samarbejdspartnere.
Ved tredjeparter forstås services, der er med til at levere indhold til hjemmesiden i
form af video, formularer og chat. Herudover benyttes tredjepartsprogrammer til
at optimere vores hjemmesideoplevelse på baggrund af den brugeradfærd, vi ser
på Lykke Schmidts hjemmeside.
Lykke Schmidt har en række samarbejdspartnere, der også benytter cookies, herunder såkaldte tredjeparts-cookies. Disse bruges mhp. at sætte annoncører, annoncenetværk mv. i stand til at kunne levere relevante og målrettede annoncer til vores besøgende. Herudover giver det mulighed for at kunne dele vores indhold på
sociale medier. Eksempler på disse er Facebook, Google Adwords og LinkedIn.
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Mere information om cookies

Du kan læse mere om det juriske grundlag for brug af cookies i cookiebekendtgørelsen samt Erhvervsstyrelsens cookievejledning.
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Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du altid rette henvendelse til os. Vi bestræber os på at behandle dit spørgsmål hurtigst muligt.
Adresse: Jernbanegade 23, DK-4000 Roskilde
Telefonnr: +45 4056 0602
Mailadresse: mail2@LykkeSchmidt.dk
Website: https://LykkeSchmidt.com
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Ændring i Politikken

Denne Politik opdateres regelmæssigt, og når det er påkrævet på grund af ændringer i gældende lovgivning. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre
denne Politik. Gør vi det, retter vi datoen og versionen nederst på siden. I tilfælde
af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores
hjemmeside.
Dato for den seneste ændring: den 30-09-2021

Side 5 af 5

