
 
 

 

Cookiepolitik 2018-1 

Denne politik gælder for brugen af cookies på skistar.com og skistarshop.com. SkiStar 

(”SkiStar", "vi", "oss”) benytter forskellige hjælpemidler til f.eks. at se, hvordan 

besøgende bruger hjemmesiderne. Ved at anvende SkiStars hjemmesider og vores 

tjenester accepterer brugeren, at SkiStar anvender cookies i henhold det nedenfor 

anførte. 

Cookies er tekstfiler, der gemmes på din computer eller mobile enhed, når du besøger 

en hjemmeside. Cookies bruges til at gøre brugen af en hjemmeside nemmere, f.eks. 

til at huske dine valg og præferencer, og dels til at udvikle hjemmesiden og analysere 

din adfærd. Nogle funktioner fungerer ikke uden cookies. SkiStar kan bruge forskellige 

tags, såsom forskellige elektroniske billeder og scripts, der bl.a. tillader en hjemmeside 

at tælle antallet af besøgende på siden. SkiStar tillader også visse samarbejdspartnere 

at placere cookies eller tags i den besøgendes browser, når kunden besøger en af 

SkiStars hjemmesider.  

Hvordan vi bruger cookies 
På vores hjemmesider bruger vi cookies til at forbedre din oplevelse, til at indsamle 

oplysninger til vores markedsføring og til at udvikle vores hjemmesider. 

 Brugeroplevelse 

Vi bruger cookies, når du er logget ind på vores hjemmeside, så du ikke 

behøver at angive dit brugernavn og din adgangskode for hver ny side, du 

besøger, eksempelvis i bestillingsprocessen. Vi bruger også cookies til at huske, 

hvad du har skrevet i f.eks. søge- og bestillingsformularer, så du kan navigere 

på hjemmesiden uden at give disse oplysninger, hver gang du skifter side, og 

f.eks. til at afgøre, hvilket sprog en side skal vises på for forskellige brugere. Vi 

bruger også cookies til at optimere hastigheden på hjemmesiden. 

 

 Markedsføring 

Vi bruger cookies til at tilpasse tilbud og reklamer på skistar.com og andre 

hjemmesider, baseret på dine aktiviteter på hjemmesiden, uanset om du er 

logget ind eller ej. Disse cookies kan f.eks. bruges til at vælge målgruppestyrede 

reklamer eller til at tilpasse de sider, du får vist gennem reklamer og 

brugerdefineret indhold, kendt som personificering. Vi bruger også cookies i 

konkurrenceformularer og kundeundersøgelser. På denne måde undgår du som 

besøgende eksempelvis at få samme undersøgelse op, hver gang du besøger 

hjemmesiden. 

 



 
 

 

 Webudvikling 

Vi bruger cookies til at sammenstille anonyme, aggregerede webstatistikker, 

som gør det muligt for os at forstå, hvordan besøgende bruger vores 

hjemmeside og hjælper os med at forbedre vores hjemmesides struktur og 

indhold. I tilfælde hvor besøgende er logget på vores hjemmeside eller 

foretager en bestilling gemmes der også oplysninger om dette i vores cookies. 

 
Typer af cookies, vi bruger 

 

 Sessionscookies 

For at visse funktioner på skistar.com eller vores andre hjemmesider skal kunne 

fungere, f.eks. at de rette hjemmesider vises for den rette person, bruger 

hjemmesiden såkaldte "sessioncookies". Når du besøger vores hjemmesider, 

udstyrer vores webservere din computer med et entydigt id-nummer for det 

unikke besøg. Disse cookies har ingen udløbsdato og gemmes midlertidigt i 

brugerens computerhukommelse, indtil browseren lukkes ned. Takket være 

denne cookie behøver du ikke at udfylde alle oplysninger igen, hver gang du 

f.eks. går tilbage i bestillingsdialogen. 

 

 Vedvarende cookies 

En vedvarende cookie har en nærmere fastsat varighed, eller levetid, der 

bestemmer, hvor lang tid den er gemt på din computer eller mobile enhed. 

Sådanne cookies gemmes indtil levetiden udløber, eller indtil du sletter dem 

manuelt. 

 

 Tredjepartscookies 

En tredjepartscookie er en cookie, der er placeret på din enhed på vegne af 

andre end os. Det forekommer, når vi har leverandører, som udfører tjenester 

for os, som f.eks. visse analysetjenester eller tjenester, der gør det muligt at 

dele vores sider på sociale medier. 

 

 

Du kan indstille håndteringen af cookies i din browser 
Du har mulighed for at forhindre, at cookies gemmes på din computer, og du kan til 

enhver tid ændre indstillingerne i din browser. Du kan derefter vælge at blokere alle 

cookies eller kun bestemte cookies. Du kan også til enhver tid slette vedvarende 

cookies, der er gemt på enheden. Hvis du vælger ikke at tillade brugen af cookies fra 

skistar.com eller nogen af vores andre hjemmesider, kan det betyde, at visse tjenester 

ikke kan bruges eller at hjemmesiden ikke fungerer korrekt i alle henseender. 

Hvordan personoplysninger håndteres i cookies 



Det kan forekomme at SkiStar indsamler og administrerer personoplysninger ved hjælp 

af cookies. I dette tilfælde gælder vores integritetspolitik. 

http://www.skistar.com/da/myskistar/allman-bokningsinformation/personlige-oplysninger/

