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Cookiepolitik  

 
Ejeren af dette website er: 
Grafisk Forum A/S 
Fuglevangsvej 47 
8700 Horsens 
 
Alle danske hjemmesider er grundet cookiebekendtgørelsen pålagt at oplyse den hjemmesidebesø-
gende om, hvilke cookies der er placeret på websitet.  
 
Når du besøger Grafisk Forum A/S’ hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at 
tilpasse og forbedre indholdet af vores hjemmeside. Ved hjælp af cookies registrerer vi information 
om, hvordan brugerne anvender vores hjemmeside, og vi bruger informationen til løbende at give be-
søgende den bedst mulige brugeroplevelse. 
 

Hvad er cookies? 
Cookies indeholder oplysninger om din færden på internettet, og cookies er små tekstfiler, der lagres 
i din browser. Cookies bruges til at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg.  

Cookies anvendes til forskellige formål og kan klassificeres som enten førstepart eller tredjepart af-
hængigt af, om de sættes via en tredjepartsservice fra et separat domæne eller sættes internt af en 
service på samme domæne som websitet. 

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af 
websitet.  

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og 
forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies 
og undlade videre brug af websitet.  

Formålet med cookies på Grafisk Forum A/S.dk 

På vores website anvender vi (1. parts) cookies til;  

• teknisk funktionalitet 

• trafikmåling  

• brugermåling 
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Vi gør brug af disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, til at indsamle rapporter om 
aktivitet på hjemmesiderne til operatører af hjemmesiden og til at yde andre serviceydelser med rela-
tion til hjemmesideaktivitet og internetbrug.  

Vi vil også overføre disse oplysninger til tredjeparter (3. parts cookies), hvor dette er påkrævet ved lov, 
eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på vegne af Grafisk Forum A/S.  

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, som er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når 
vi ikke længere har et legitimt formål til at opbevare dem.  

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, hvilket kan ske ved at skrive til os på grafiskforum@grafiskfo-
rum.dk 

Du kan slette cookies 
Via menuen i din browser kan du kontrollere, hvilke typer af cookies der må lagres på din computer.  

Du kan med din PC slette dine cookies med følgende genvejstaster: Ctrl + shift + delete. 

Du kan også følge dette link for at slette cookies: https://minecookies.org/cookiehandtering/ 

Vær opmærksom på, at det kan gå ud over funktionaliteten på vores og andres hjemmesider, hvis du 
ikke tillader cookies. Vær ligeledes opmærksom på, at de bliver oprettet igen næste gang, du besøger 
vores hjemmeside.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


