
Cookiepolitik  
  

Når du besøger VitaCura.dk 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 og 
undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles og 
deres formål. 
 

Hvad er en cookie?  
En cookie er en datafil, som en hjemmeside gemmer på dit it-udstyr, for eksempel computer, tablet 
og smartphone. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere, hvordan du bruger 
hjemmesiden, og derved yde bedre service. I dag bruger stort set alle hjemmesider cookies. I 
mange tilfælde er cookies nødvendige for at levere ordentlig service på hjemmesiden. En cookie er 
en passiv fil, der ikke kan indsamle de oplysninger, der er på din computer, eller sprede 
computervirus og andre skadelige programmer. Nogle cookies gemmes kun på dit it-udstyr, så 
længe du har din browser åben, såkaldte sessionscookies. Andre cookies gemmes på dit it-udstyr i 
et længere tidsrum, såkaldte persistente/vedvarende cookies. Når du vender tilbage til en 
hjemmeside, bliver cookien typisk fornyet helt automatisk.  
 

VitaCuras brug af cookies  
VitaCura.dk anvender nødvendige cookies for at aktivere grundlæggende funktioner såsom 
sidenavigation.  
 

Cookietyper  
Nødvendige cookies  
Nødvendige cookies hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende 
funktioner såsom sidenavigation. Disse cookies er afgørende for din mulighed for at bevæge dig 
rundt på vores hjemmeside og bruge funktionerne efter hensigten. Disse cookies anvendes kun af 
os, og slettes automatisk efter din browser lukkes.  
 

Hvordan fjerner du cookies?  
Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-
udstyr. Hvis du bruger Windows, kan du slette cookies ved at bruge 
genvejstasterne Ctrl+Shift+Delete Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger macOS, kan du 
følge disse link alt efter, hvilken browser du bruger:  

• Slet cookies i Microsoft Edge  
• Slet cookies i Internet Explorer  
• Slet cookies i Mozilla Firefox  
• Slet cookies i Google Chrome  
• Slet cookies i Opera  
• Slet cookies i Safari  
• Slet Flash-cookies  
• Slet cookies på iPad, iPhone, iPod Touch  
 

Blokering af cookies  
Når du sletter dine cookies, mister du værdifuld information og gør din færden på internettet 
unødig besværlig. Mange sletter cookies for at rydde deres søgehistorik eller skjule hvilke sider, de 

https://support.microsoft.com/da-dk/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/da-dk/help/17442
https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-fra-websteder
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=da
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=da_DK
https://helpx.adobe.com/dk/flash-player/kb/uninstall-flash-player-mac-os.html
https://support.apple.com/da-dk/HT201265


har besøgt, men her er det faktisk nemmere blot at skifte til privat browsing og bevare fordelene 
ved cookies, der sikrer at dine præference huskes fra gang til gang  

• Privat browsing i Microsoft Edge – Ctrl+Shift+P  
• Privat browsing i Internet Explorer – Ctrl+Shift+P  
• Privat browsing i Mozilla Firefox – Ctrl+Shift+P  
• Privat browsing i Google Chrome – Ctrl+Shift+N  
• Privat browsing i Opera – Ctrl+Shift+N  
• Privat browsing i Safari  
• Privat browsing i Safari på iPad, iPhone, iPod Touch – ny fane +Privat  
 

Har du spørgsmål til cookies?  
Hvis du har spørgsmål om cookies, er du velkommen til at kontakte os på Brm@vitacura.dk  

https://support.microsoft.com/da-dk/products/microsoft-edge
https://support.microsoft.com/da-dk/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
https://support.mozilla.org/da/kb/privat-browsing-surf-paa-nettet-uden-gemme-informat
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=da
http://help.opera.com/Windows/12.10/en/private.html
https://support.apple.com/da-dk/guide/safari/browse-privately-ibrw1069/mac
https://support.apple.com/da-dk/HT203036
mailto:Brm@vitacura.dk

