OM COOKIES PÅ VORES HJEMMESIDE
Axess Logistics* (i denne politik benævnt “vi”) bruger cookies på hjemmesiden. Vi lægger
også cookies på din enhed, hvis du bruger vores portal. Du kan læse mere om det på
https://www.axesslogistics.dk/da/content/policy-bestammelser.
Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, som hjemmesiden beder om at få gemt på din computer. Der
findes to typer cookies, midlertidige og permanente. Midlertidige cookies (kaldes også
sessioncookies) gemmes midlertidigt i din computers hukommelse og fjernes, når du lukker
din browser. Permanente cookies gemmes i længere tid i henhold til, hvad vi oplyser
herunder. Vi bruger kun almindelige ”http-cookies” og ikke mere teknisk avancerede
cookies.
Hvis du vil have mere information om cookies og loven om elektronisk kommunikation, som
regulerer, hvordan cookies må anvendes, kan du besøge Datatilsynets
hjemmeside: http://www.datatilsynet.dk/.
Cookies på vores hjemmeside – formål og anvendelse
Her beskriver vi, hvilken slags cookies, vi anvender, til hvilke formål, de anvendes, hvilken
information, der indsamles gennem cookies, og om de gemmes permanent eller midlertidigt.
Hvis du vil påvirke, hvordan vi anvender cookies, kan du kontrollere det gennem din
browser. Læs mere herunder under ”undgå cookies”.
Til analyse og udvikling af hjemmesiden og dens funktioner
Vi bruger midlertidige og permanente cookies fra Google med henblik på at kunne
analysere, hvordan hjemmesiden anvendes, og til at forbedre hjemmesiden. Gennem
cookies får vi information om f.eks. din IP-adresse, hvor mange, der besøger forskellige sider
på hjemmesiden, hvor længe vores besøgende bliver på hjemmesiden, hvilke dele af vores
hjemmeside, der anvendes, hvilken enhed, der anvendes, hvilken side vores besøgende
kommer fra og fra hvilket land du og andre besøgende surfer fra.
De cookies, vi anvender til disse formål, er ikke strengt nødvendige for at hjemmesiden kan
fungere, og derfor kræves dit samtykke til, at vi må anvende cookies, når du besøger
hjemmesiden.
Googles midlertidige cookies hedder ”pagead/1p-conversion/#”, ”pagead/1p-user-list/#” og
“collect”. Disse cookies slettes, når du lukker din browser. Googles permanente cookies
hedder ”analytics, _gid,” ”analytics, _ga”, ”_dc_gtm_UA-#”, ”_gat”, ”test_cookie” og ”gps”.
Disse gemmes i en dag efter dit besøg. Google har også en permanent cookie, som hedder
”SC_ANALYTICS_GLOBAL _COOKIE”, som gemmes i ti år efter dit besøg.
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Google vil også anvende den information, der indsamles til egne formål. Information om,
hvordan Google anvender cookies, og hvordan du kan undgå dem, kan du læse på Googles
egen side.

Hvordan vi behandler dine personoplysninger såsom IP-adresse, er beskrevet i vores
https://www.axesslogistics.dk/da/content/policy-bestammelser.
Til hjemmesidens funktionalitet og til at huske dine valg
Vi anvender midlertidige cookies og sessioncookies til hjemmesidens funktionalitet og til at
huske dine valg. De cookies, vi beskriver herunder, bliver lagt i din browser, når du anvender
vores hjemmeside. Disse cookies er nødvendige for at opretholde en tjeneste, som du
udtrykkeligt har bedt om, d.v.s. de kræves til hjemmesidens funktionalitet og til at kunne
huske dine valg, hvorfor dit samtykke ikke kræves for at lægge disse cookies i din browser.
For at holde styr på din session lægges en midlertidig cookie i din browser, som skaber et
tilfældigt ID for din session. Denne cookie hedder ASP.NET_SessionId og er en midlertidig
cookie, som slettes, når du lukker din browser.
For at vide om du har accepteret de cookies, som kræver et samtykke, anvender vi en
permanent cookie, som hedder PT.AllowCookies på din enhed i et år. Denne cookie er
nødvendig for hjemmesidens funktionalitet, og derfor er dit samtykke ikke påkrævet for
anvendelsen af denne cookie.
Undgå cookies
Hvis du ikke vil acceptere cookies, kan din browser indstilles til, at du automatisk siger nej til,
at cookies må gemmes eller at du informeres hver gang, en hjemmeside beder om at få
gemt en cookie. Gennem browseren kan du også se, hvilke cookies, der er gemt, og slette
disse. Se browserens hjælpesider for mere information.
Uden de cookies, som vi betegner som nødvendige i beskrivelsen herover, kan du ikke
anvende alle dele af vores hjemmeside. Øvrige cookies kan du blokere, men vælger du ikke
at tillade cookies, kan det indebære, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt. En anden
konsekvens, hvis du undgår cookies er, at vi får dårligere grundlag for at følge op på
anvendelsen af hjemmesiden og dårligere muligheder for at forbedre den.
Hvis du blokerer cookies, vil du igen blive spurgt, om du vil acceptere dem, næste gang du
anvender vores hjemmeside.
Spørgsmål?
Ved eventuelle spørgsmål kan du kontakte os på telefon +46 35 17 62 00 eller pr. mail
gdpr@axesslogistics.com. Hvis du vil have mere information om cookies, hvad, der er tilladt
cookieshåndtering, eller du vil klage over vores cookieshåndtering, så kan du også henvende
dig til den relevante tilsynsmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet
(http://www.datatilsynet.dk/).
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*Med Axess Logistics mener vi de virksomheder, som indgår i koncernen og som er oplistet i
tabellen herunder. Virksomhederne kan kontaktes via e-mail på gdpr@axesslogistics.com
eller på hovedkontorets telefonnummer +46 35 17 62 00:
Virksomhed
Axess Logistics AB
Axess Logistics Sweden AB
Svensk Autotransport AB
Axess Logistics A/S,
Axess Logistics AS
Autologistikk AS
Nordic Car Logistics AB

Dokumentnamn

Land
Sverige
Sverige
Sverige
Danmark
Norge
Norge
Sverige

CVR.nr
556430-0720
556548-9696
556174-5190
30515331
917722773
994819348
559036-9269
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