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Generelt
Når du besøger Boblberg 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 (se vejledning) og undlade videre brug af
platformen. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har
adgang til dem.

Cookies
Hvad er en cookie?
Boblberg anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at
genkende den så du kun skal logge på én gang, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette evt. annoncer.
Cookies kan IKKE indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Hvor lang tid opbevares cookies fra Boblberg.dk?
Nogle cookies vil blive opbevaret indtil din session udløber, typisk 30 minutter efter du af afsluttet dit besøg, imens andre
kan blive opbevaret i flere år. Perioden for opbevaring er baseret på formålet for cookien og det omfang som den tjener
formålet. Du kan til enhver tid fjerne cookies uanset hvilken enhed eller browser du anvender. Du kan læse mere om
dette i det følgende afsnit.
For information omkring hvor lang tid hver cookie blive opbevaret, se venligst Cookiedeklaration afsnittet på denne side.
Hvordan undgår jeg cookies
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. (se vejledning)

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere at platformen ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke
kan få adgang til.
Hvad bruges cookies til på vores platform?
Vi anvender en række cookies til varierende formål. Nogle cookies vil være påkrævet for at du som medlem kan
anvende platformen, når du besøger platformen eller logger ind på egen profil. Dernæst anvender Boblberg cookies til
statistiske- og marketingsformål fra diverse analyse og annoncerings udbydere som Google, Facebook, Youtube og
Snapchat. Disse vil være
Du kan læse mere om de enkelte cookies nedenfor, i afsnittet om Cookiedeklaration.
Cookiedeklaration
Nødvendige cookies
Boblberg.dk anvender cookies til at understøtte platformen, funktionalitet og sikkerhed.
I kontrast til cookies beskrevet i de andre sektioner, er disse nødvendige cookies essentielle for at yde den service og
tilbyde det produkt som platformen er. Derfor fraråder vi at du sletter eller blokerer for disse, da dette vil forhindre
platformen i at fungere optimalt.
Domæne

Navn

Udløb

Formål

boblberg.dk

ASP.NET_SessionId

Ved udløb af session

Sessions og sikkerhedskontrol,

boblberg.dk

.ASPXAUTH

50 år eller til logout

Godkendelse og autenticitet

boblberg.dk

cookieconsent_status

1 år

Cookie samtykke pop-up

Statistik og performance cookies
For at kunne optimere på platformen og højne kvaliteten af platformen Boblberg anvender vi en række cookies i
forbindelse med indsamling af statistik. Oplysninger som indsamles igennem vores analyse redskaber er anonymiseret

og tager udgangspunkt i din adfærd fremfor din person. Dette giver os mulighed for at lave statistik og analyse på
baggrund af aggregeret data, dvs. din og andre brugeres adfærd tegner et samlet billede uden at disse kan identificere
hvilken adfærd som tilhøre netop dig.
Google Analytics er det primære analyse- og statistikredskab som anvendes, og derfor vil næste alle cookies angående
statistik være fra Google Analytics. Google Analytics.
Domæne

Navn

Udløb

Formål

boblberg.dk

_ga

2 år

Google Analytics, indsamler
information om hvordan du bruger
siden.

boblberg.dk

_gat

1 dag

Google Analytics, registrere et unikt ID
som anvendes til statistik.

boblberg.dk

_gid

1 dag

Google Analytics, håndterer request
throttle rate

Marketing cookies
Boblberg anvender en række forskellige cookies med marketing som formål. Dette gør vi for at eksponere platformen for
potentielle medlemmer og samt at øge chance for at man kan finde frem til platformen når man surfer på nettet. Disse
cookies er primært interesseret i at indsamle informationer når du som besøgende finder siden igennem diverse
annoncerings platforme, som Googles søgemaskine eller Facebooks sociale netværk. Informationerne fortæller om hvad
du gør efter du har interageret med annoncer og hjælper os med at finjustere vores online marketing.

Domæne

Navn

Udløb

Formål

boblberg.dk

_fbp

3 måneder

Facebook annonceringsnetværk

facebook.com

fr

3 måneder

Facebook

doubleclick.net

IDE

1 år

Google Ads understøttelse

doubleclick.net

r/collect

Ved udløb af session

Indsamler information omkring enhed
og adfærd ift. Google Analytics

facebook.com

tr

Ved udløb af session

Understøtter statistik vedrørende
annoncer via Facebook.

boblberg.dk

_scid

13 måneder

Understøtter statistik på besøgende
som er henvist fra Snapchat annoncer.

snapchat.com

sc_at

1 år

Understøtter statistik på besøgende
som er henvist fra Snapchat annoncer.

doubleclick.net

IDE

1 år

Doubleclick.net er anvendt af Google
Analytics for at understøtte
funtionalitet

Funktionalitet cookies
Når du besøger forskellige sider på Boblberg.dk vil du kunne se indlejrede videoer fra bl.a. Youtube. For at disse videoer
afspilles korrekt samt at playeren virker, bliver der anvendt cookies til dette. Sådanne cookies har til formål at huske dine
tidligere indstillinger og tilpasse sprog samt eventuel tekst til dig baseret på dit geografiske område.
Disse cookies vil kun fremgå når du besøger og anvender sider hvori indlejrede videoer kan findes.
Domæne

Navn

Udløb

Formål

youtube.com

GPS

1 dag

Youtubeafspiller tilpasning

youtube.com

PREF

8 måneder

Youtubeafspiller præferencer

doubleclick.net

test_cookie

1 dag

Cookie som tester om besøgendes
browser understøtter cookies

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

179 dage

Estimering af bandwidth for levering
af Youtube videoer.

youtube.com

YSC

Ved udløb af session

Holder styr på hvilke Youtube videoer
du har set igennem afspilleren.

youtube.com

•
•
•

yt-remote-castinstalled
yt-remote-connecteddevices
yt-remote-device-id

•
•
•
•
•

Ved udløb af session
Vedvarende
Vedvarende
Ved udløb af session
Ved udløb af session

Disse cookies er forskellige måde
hvorpå Youtube husker dine
præferencer når du anvender
afspilleren.

Domæne

Navn

•
•
•

yt-remote-fast-checkperiod
yt-remote-session-app
yt-remote-sessionname

Udløb

•

Formål

Ved udløb af session

Vil du vide mere om hvilke oplysninger, hvornår de behandles og hvorfor kan du læse mere som dette i
vores privatlivspolitik.
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