
Cookiepolitik 
Denne cookiepolitik er blevet opdateret d. 24/02/2023 

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? 

Perioden for opbevaring er baseret på formålet for cookien og det omfang som 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 om hvor lang tid hver cookie blive opbevaret, se venligst ”Administrer Cookies” i menuen, som løbende 
holdes opdateret. 

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. 

http://minecookies.org/cookiehandtering/
http://minecookies.org/cookiehandtering/


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.  
 
Du kan læse mere om de enkelte cookies i ”Administrer Cookies” i menuen, som løbende holdes opdateret. 

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

Udgiver 
Platform ejes og publiceres af: 

• Boblberg v/Shark Inc. ApS 
• Jernholmen 36 
• 2650 Hvidovre 
• Kontakt e-mail: support@boblberg.dk 
• CVR-nr. 33 59 14 97 

https://filer.boblberg.dk/Files/Privacy_Policy/Boblberg_Privatlivspolitik.pdf
mailto:support@boblberg.dk

