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Dette dokument indeholder:
• En overordnet beskrivelse af cookies.
• En beskrivelse af hvilke typer af cookies, der anvendes på webstedet.
• En redegørelse for, hvad vi anvender cookies til.
• En redegørelse for indsamling af persondata på webstedet.
• Guides til hvordan du kan fjerne cookies.
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Hvad er cookies?
Intro til vores politik

Cookies anvendes på stort set alle hjemmesider.  
I nogle tilfælde er det cookies, som sørger for,  
at hjemmesiden fungerer som tilsigtet.

En cookie er en lille fil, som gemmes på den computer 
eller enhed, som du tilgår hjemmesiden med. Ved brug 
af cookies bliver det muligt at genkende din computer 
og samle informationer om, hvilke sider og  funktioner, 
der bruges med din browser. Cookies kan ikke se,  
hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om  
din  computer bruges af andre end dig. Cookies kan  
ikke være årsag til spredning af virus eller andre  
skadelige programmer. 
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Headline
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Cookies til funktionalitet, markedsføring og statistik
Forskellige typer cookies

Når du besøger vores hjemmeside, beder vi dig  
om  samtykke til at gemme cookies til brug for  
funktionalitet, markedsføring og statistik. 

Du kan ændre dine indstillinger og fravælge cookies 
her på vores cookie-side. Afviser du pop-up-banneret 
ved at klikke på krydset, afviser du alle cookies  udover 
de strengt nødvendige, for at siden kan vises. Vi  husker 
naturligvis dit valg, og dette husker vi ved hjælp af 
 cookies også. Vælger du "accepter", så accepterer du 
alle cookies, som beskrevet.
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Hvordan indsamler GatewayAPI.com personoplysninger?  
Indsamler vi automatisk oplysninger, og hvad med andre kilder?

Besøgende på hjemmesiden indtaster selv oplysninger ved oprettelse  
af brugerkonto. Opretter man sig via en Google konto, får vi navn og  
e-mail automatisk fra Google.

Hvordan bruger GatewayAPI.com cookies og lignende teknologi?

Cookies bruges til almindelig sessionsstyring samt Google Analytics, dvs. til at 
tracke brugere og deres adfærd på hjemmesiden. Dertil bliver cookies anvendt 
til at oprette målgrupper, som vi kan køre remarketing til. Brugere bliver gemt i 
Google Analytics målgrupper i op til 540 dage.

Hvordan indsamler GatewayAPI.com 
lokationsdata?

IP-adresse logges ved chatforespørgsler  
og alle API-kald.

Hvordan bruger GatewayAPI.com 
dine personoplysninger?

Dine personoplysninger bruges til  
kommunikation med dig. 

Hvordan deler og videregiver  
GatewayAPI.com dine personoplysninger?

Kundedata bliver registreret i Chatlio, Close.IO, 
Google Analytics, Pipedrive og hos Stripe.

Ofte stillede spørgsmål

Brug af cookies

https://gatewayapi.com/
http://gatewayapi.com
http://gatewayapi.com
http://gatewayapi.com
http://gatewayapi.com
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Hvordan bruger GatewayAPI.com dine personoplysninger  
til markedsføringsformål?

GatewayAPI.com bruger:
•  Google Ads konverteringssporing til backup-sporing på bruger-

registreringer via Google Ads.

•  Facebook Pixel til at køre remarketing på Facebook samt oprette  
look-alike målgrupper ud fra de besøgende på hjemmesiden. 

• Google Analytics til analytiske og remarketingsmæssige formål.

• LinkedIn Insight Tag til at køre remarketing på LinkedIn. 

•  GatewayAPI.com har dog ikke selv adgang til disse personoplysninger.  
Det er vigtigt at pointere, at det ovennævnte ikke bruges på person niveau, 
og at vi kun kan se anonymiserede data. Vi har udelukkende adgang til 
overordnede statistikker eller målgrupper, hvor det eneste, vi kan se, er 
størrelsen på målgruppen. Vi bruger i stedet værktøjerne til profilering  
og til at koble trafik sammen med konverteringer.

•  Derudover anvendes der e-mail-marketing. Her behandler GatewayAPI.com  
i højere grad personoplysninger, som omfatter navn, emailadresse  
og mobilnummer.

Links til andre hjemmesider og tjenester

GatewayAPI.com kan indeholde links til tredjepartswebsteder, og nogle 
af de digitale tjenester på siden giver dig adgang til tredjepartstjenester  
(f.eks. sociale netværk).

GatewayAPI.com har ingen kontrol over, hvordan tredjepartswebsteder  
og -tjenester behandler personoplysninger. GatewayAPI.com gennemgår  
ikke tredjepartswebsteder og -tjenester, og GatewayAPI.com er ikke  
ansvarlige for sådanne tredjepartswebsteder og -tjenester eller deres 
 behandling af personoplysninger. 

Læs venligst privatlivspolitikkerne for tredjepartswebsteder eller -tjenester,  
som du har adgang til fra GatewayAPI.com’s hjemmeside eller tjenester.

Indsamlingen af data på GatewayAPI.com er anonym og bliver kun brugt  
i forbindelse med at optimere din brugeroplevelse på hjemmesiden. 

Ofte stillede spørgsmål

Brug af cookies

http://gatewayapi.com
http://gatewayapi.com
https://gatewayapi.com/
http://gatewayapi.com
http://gatewayapi.com
http://gatewayapi.com
http://gatewayapi.com
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Fjernelse eller sletning af cookies
Lad mig være i fred

Du kan altid slette cookies på din enhed – funktionen kan ofte findes  
under browserens indstillinger. Hvis du sletter cookies fra din browser,  
kan du opleve, at nogle funktioner ikke fungerer optimalt, og at webstedet  
vil være langsommere end normalt, fordi det ikke længere kan huske dine valg.

Du kan fjerne cookies fra dine browsere enten enkeltvis eller alle på én gang. 
Hvis du bruger mere end en browser, skal du huske at fjerne cookies ved dem 
alle. Da processen med at fjerne cookies adskiller sig fra hver browsertype, 
har vi inkluderet links til guides for hver type nedenfor.

Her finder du links til, hvordan du sletter cookies i forskellige browsere.

AndriodApple produkter

FirefoxGoogle ChromeInternet Explorer OperaSafari

Windows7 (telefoner)

https://hubpages.com/technology/How-to-delete-internet-cookies-on-your-Droid-or-any-Android-device
https://support.apple.com/da-dk/HT201265
https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-fra-websteder?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da
https://support.microsoft.com/da-dk/hub/4338813/windows-help?os=windows-10
https://security.opera.com/
https://support.apple.com/da-dk/guide/safari/sfri11471/mac
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-performance/remove-cookies-windows-7/6142f0f5-1590-4813-9817-cd7147dce7a2


Let’s stay connected

Mange tak 
for din interesse

Hvis du på noget tidspunkt skulle blive usikker,  
omkring vores brug af cookies eller vores intentioner  
med dem, så kontakt os endelig. Vi er altid klar til at hjælpe.

Kontakt os på: support@gatewayapi.com

https://www.youtube.com/channel/UCzlmnvHtQni1u4intWvEyxQ
https://twitter.com/gatewayapicom
https://www.linkedin.com/company/onlinecity
https://www.facebook.com/gatewayapi/
mailto:support%40gatewayapi.com?subject=GatewayAPI%20branding%20guidelines

