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Brug af cookies 
 
Når du anvender vores hjemmeside, indsamler vi en række tekniske oplysninger om dine besøg på 
vores hjemmeside. Ved at besøge og anvende vores hjemmeside accepterer du denne anvendelse af 
cookies, og at vi altså registrerer og anvender oplysninger om din adfærd på hjemmesiden. 
 
Cookies forbedrer vores hjemmeside og gør din brug af hjemmesiden lettere og mere målrettet. 
 
Hvad anvendes cookies til? 
Cookies anvendes af stort set alle websites. Cookies forbedrer brugervenligheden og i nogle tilfælde er 
cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. 
 
En cookie er en fil, som lægges på dit it-udstyr, når du besøger en webside. Den gør det muligt at 
genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger. Cookies lagres 
i din browser og kan ved senere besøg på hjemmesiden genkendes af hjemmesiden. 
 
En cookie kan blandt andet indeholde tekst, tal eller en dato, men der er ingen personlige oplysninger 
lagret i en cookie, og cookies registrerer ikke, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om 
computeren bruges af en eller flere personer. 
 
Hvad bruger DASU cookies til?  
Vi benytter Google Analytics, som cookie-værktøj. Vi bruger cookies til følgende formål: 

• At se, hvordan brugere benytter vores hjemmeside. 
• At samle statistik på, hvordan hjemmesiden bliver brugt. 
• Til at målrette indholdet på vores hjemmeside og på vores Facebook-profil. 

Statistikkerne er anonyme. 
 
Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger: Tekniske oplysninger om din computer, tablet 
eller mobiltelefon, det anvendte IP-nummer, geografisk placering samt, hvilke DASU-sider du besøger. 
 
Sådan fjerner du cookies  
Du kan selv styre, om du vil have cookies liggende på din maskine. 
 



En cookie ligger som udgangspunkt for altid på din maskine. Men du kan selv slette cookies. Du kan 
finde en guide herom på hjemmesiden her. 
 
Husk, at hvis du bruger flere forskellige browsere, skal du slette eller blokere cookies i dem alle. Du 
skal være opmærksom på, at når du blokerer cookies, kan der være funktioner og services på 
hjemmesider, som du ikke kan bruge, da mange hjemmesider kun fungerer på grund af de cookies, 
som er placeret på dem. 
 
Og specifikt for Google Analytics og fravalg af cookies fra Google Analytics, kan du orientere dig her. 

 


