COOKIEPOLITIK
1. Om cookiepolitikken
Denne Cookiepolitik har til formål at beskrive, hvordan vi i Randers Maskinfabrik A/S anvender cookies på
vores hjemmeside og de muligheder, du har i den forbindelse.
2. Denne hjemmeside
Denne hjemmeside www.randersmaskinfabrik.dk er drevet og ejet af:
Randers Maskinfabrik A/S
Nyholmsvej 7
8930 Randers NØ
Cvr.nr.: 30545362
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige virksomhed:
Lene Flarup Jepsen, mail: lene@randersmaskinfabrik.dk
3. Brug af cookies på hjemmesiden
Første gang du besøger vores hjemmeside, bliver du spurgt om, hvorvidt du kan acceptere vores brug af
cookies. Der er frivilligt, men vi opfordrer dig til at acceptere brugen af cookies for at opnå den bedste
brugeroplevelse på hjemmesiden.
Bemærk, at din fortsatte brug af vores hjemmeside uden din aktive stillingtagen til cookies vil blive
betragtet som om, at du har accepteret, at vi bruger cookies.

3.1 Hvad er en cookie?
Cookies er en lille datafil, der gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende, når du bruger en
internettjeneste. Cookies indeholder oplysninger, der senere kan læses af en webserver på det domæne,
som udstedte den pågældende cookie, dvs. at hjemmesiden husker dig, næste gang du besøger den.

3.2 Formålet med cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside med det formål at tilpasse og forbedre vores indhold og
annoncer, til at vise funktioner til sociale medier, blive klogere på de besøgendes præferencer og føre
statistik og analyser og for at sikre, at hjemmesiden fungerer optimalt.
3.3 Fravalg af cookies
Du kan altid afvise eller fravælge placeringen af cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din
browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være
opmærksom på, at hvis du foretager fravalg, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi
de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager. Vi anbefaler derfor, at du accepterer
brugen af cookies på vores hjemmeside.
Cookies, som du tidligere har accepteret, kan nemt slettes efterfølgende. Her kan du finde en vejledning til
at slette eller blokere cookies: https://minecookies.org/cookiehandtering/

3.4 Tredjepartscookies
For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden anvender vi cookies fra visse tredjeparter med
henblik på at føre statistik og foretage analyser af onlineadfærd. Tredjeparterne indsamler statistikken m.v.
og indsætter cookien på din computer på vores vegne.
4. Links
Vores hjemmeside kan omfatte eller indeholde links til andre hjemmesider, som ikke er dækket af denne
Cookiepolitik. Randers Maskinfabrik A/S ejer ikke disse hjemmesider og har ingen kontrol med sådanne
tredjeparters brug af dine personoplysninger. Vi kan derfor ikke gøres ansvarlige for disse hjemmesiders
indhold eller anvendelse af cookies m.v.
5. Henvendelser og spørgsmål
Har du spørgsmål i relation til denne Cookiepolitik, kan du kontakte Lene Flarup Jepsen, mail:
lene@randersmaskinfabrik.dk, tlf.: 86448814
6. Ændringer til cookiepolitikken
Denne Cookiepolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum.
Dato for seneste ændring af Cookiepolitikken: d. 14/9-20

