Vindinge Vandværk a.m.b.a.
Cookies policy
Denne hjemmeside stilles til rådighed alene med det formål at bidrage med general
information om vandværket, i overensstemmelse med dansk lovgivning.
Enhver form for data og information gjort tilgængelig på denne hjemmeside stilles til rådighed
som den forefindes, uden garantier eller ansvar af nogen art. Adgang til hjemmesiden samt
download af data og information fra denne hjemmeside sker på brugerens eget ansvar.
Al data, information mv. er ophavsretligt beskyttet og er vandværkets ejendom, tillige med
viste varemærker, logo osv.
Billeder brugt på denne hjemmeside er vandværkets ejendom hvor intet andet er angivet.
Disse billeder kan downloades og bruges uden beregning, forudsat at alle regler om
immaterielle rettigheder overholdes, og at vandværket angives som billedets kilde. Billeder fra
andre kilder må ikke benyttes uden ejers tilladelse/samtykke.
Brugere af vandværkets hjemmeside gives midlertidig tilladelse til at downloade og gemme en
eller flere sider fra hjemmesiden, alene med formål at få dem vist. Enhver anden brug,
herunder gengivelse, permanent lagring eller retransmission af indholdet på denne
hjemmeside, er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra vandværket.
Vandværket er under ingen omstændigheder ansvarlige – hverken direkte eller indirekte – for
nogen form for tab eller skadevirkning forårsaget i forbindelse med brug af eller tiltro til data
eller information tilgængelig på denne hjemmeside.
Denne juridiske meddelelse er underlagt dansk lovgivning. Enhver konflikt der måtte opstå
grundet eller i forbindelse med denne juridiske meddelelse, eller angående indholdet af de data
eller informationer gjort tilgængelige for brugere af denne hjemmeside samt hjemmesider
gjort tilgængelige gennem denne hjemmeside, skal udelukkende afgøres af de danske
domstole i København, Danmark, med mindre konflikten kan løses i mindelighed.

Cookies
Information vi indsamler automatisk
Vi indsamler automatisk statistiske oplysninger angående brugen af vores hjemmeside. En del
af disse oplysninger indsamles gennem brug af cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes
på din computer, og tillader vores hjemmeside at følge dit besøg og at genkende din computer
når du besøger en af vores sider igen. En cookie er ikke et program og indeholder hverken
virus eller skadelig software. Cookies bliver brugt til at måle trafik på vores hjemmeside samt
til udvikling og forbedring af vores hjemmeside.
Vi kan også benytte cookies til at gemme dine præferencer eller sprog for at optimere
brugeroplevelsen på vores hjemmeside.
Vi registrerer automatisk følgende information angående dit besøg på vores sider:






Internet Protocol (IP) adresse & Internetudbyder
Geografisk placering
Tidspunkt for adgang
Browsertype og sprog
Operativsystem
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Skærmopløsning
Hvilken hjemmeside du besøgte før vores.
Vi indsamler oplysninger om din brug af og aktivitet på vores hjemmeside, herunder besøgte
sider, søgeord, og hvorvidt din browser tidligere har tilgået vores hjemmesider.
Oplysninger indsamlet af disse cookies lagres på servere i Danmark og vil ikke blive benyttet til
andre formål end at hjælpe med at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og til
intern rapportering. Vi bruger vores egne produkter samt produkter fra tredjeparter, der
handler på vores vegne, til at analyse, optimere og forbedre vores sider.

Tredjepartscookies
Vi inkluderer somme tider billed- og videoindhold fra hjemmesider såsom YouTube. Som følge
heraf kan du blive præsenteret for cookies fra disse hjemmesider, når du besøger en side med
indlejret indhold. Vandværket kontrollerer ikke udbredelsen af disse cookies. Du bør undersøge
den relevante tredjeparts hjemmeside for yderligere information om dennes brug af cookies.

Hvordan afvises eller slettes cookies
Ønsker du at begrænse eller blokere cookies, der sættes af vores hjemmeside, eller nogen
anden hjemmeside i øvrigt, kan dette gøres i dine browserindstillinger. Hjælpefunktionen i din
browser kan vejlede dig i, hvordan det gøres.
Alternativt kan du besøge www.aboutcookies.org, der giver udførlig vejledning i hvordan man
begrænser eller blokere cookies i en række forskellige browsere. Herudover kan du finde
information om hvordan man sletter cookies fra sin computer samt mere generel information
om cookies. For information om hvordan dettes gøres på din mobiltelefons browser bedes du
konsultere telefonens manual.
Vær opmærksom på, at hvis du begrænser cookies i din browser kan det påvirke
funktionaliteten på denne hjemmeside.
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