Trianglens Cookiepolitik
Dette er cookiepolitikken for Trianglen. Denne cookiepolitik bør læses sammen med, og i tillæg til
privatlivspolitikken.
Denne cookiepolitik beskriver de cookies, vi bruger, og forklarer hvorfor vi bruger cookies og
hvordan vi håndterer de indsamlede oplysninger. Det forklarer også, hvordan cookies aktiverer
hjemmesiden til at fungere ordentligt, og hvorfor du måske ikke kan opleve hjemmesidens fulde
funktionalitet, hvis du deaktiverer brugen af cookies.
Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse af trianglen.nu og bedre forstå, hvordan folk bruger
hjemmesiden. Sådan kan vi levere indhold, der passer til dine præferencer. Dette kan også inkludere
cookies fra tredjeparts sociale medier eller analyseværktøjer som Google Analytics til at måle
online brugertrafik. Ved at besøge hjemmesiden uden at ændre dine indstillinger antager vi, at du er
glad for at modtage alle cookies, men du kan ændre dine cookies indstillinger til enhver tid ved at
følge vejledningen nedenfor i afsnit: "Sådan deaktiveres cookies".
Medmindre andet er defineret i denne Cookies-politik, har de anvendte udtryk samme betydning
som i privatlivspolitikken.
Hvad er cookies?
Cookies er små filer der gemmes i din browser, der er designet til at gemme basale oplysninger
(f.eks. Besøgsindstillinger) og kan tilgås af browseren eller webserveren. En cookiefil oprettes af
hjemmesiden og overføres og behandles af din computers webbrowsersoftware (eller en anden
enhed, som du bruger til at få adgang til hjemmesiden inklusive, men ikke begrænset til, mobile
enheder og tablets).
Den resulterende fil gemmes i din webbrowsers installationsmappe eller undermappe (cache). Din
webbrowser åbner denne fil, når du besøger webstedet, der oprindeligt oprettede cookien.

Typer af cookies
De cookies, der beskrives nedenfor, bruges til at forbedre hjemmesiden og indeholder ikke
personlige oplysninger, der gør det muligt for os at identificere dig (f.eks. Dit navn eller andre
kontaktoplysninger), selvom cookies giver os mulighed for at skelne dig fra andre brugere af
hjemmesiden, identificere gentagende besøgende, typen af indhold og websteder, som en besøgende
forbinder, hvor lang tid hver besøgende bruger på et hvilket som helst bestemt område på
hjemmesiden og de specifikke funktioner, som besøgende vælger at bruge.
Dette hjælper os med at give dig en god oplevelse, når du besøger hjemmesiden og hjælper os med
at forbedre vores services.

Der er fire typer af cookies, der kan bruges under dit besøg på hjemmesiden.
1. Session cookies, som kun gemmes midlertidigt under en browsing session og slettes fra din
enhed, når browseren er lukket
2. Vedholdende cookies, der gemmes på din computer i en bestemt periode (normalt 30 dage eller
mere) og ikke slettes, når browseren er lukket. Disse hjælper os med at huske dig som besøgende
eller lærer hver gang du bruger den samme computer til at besøge hjemmesiden;
3. Første part cookies, som er fastsat af hjemmesiden og kun kan læses af hjemmesiden;
4. Tredjeparts cookies, som er angivet af en anden organisation end os, f.eks. et tredjeparts
analytics-firma, som sætter sine egne cookies til at udføre denne service.
Ved at bruge trianglen.nu accepterer du brugen af følgende cookies:
Første part cookies
Cookie navn
Joomla

Formål
Joomla cookie bruges til at tilpasse visse funktioner på
hjemmesiden

Tredjeparts cookies
Cookie navn

Formål

Cookie detaljer

Google

Statistik over https://developers.google.com/analytics/devguides/
brug af
collection/analyticsjs/cookie-usage
hjemmesiden

Du kan se en detaljeret liste over aktive cookies på vores hjemmeside her:
https://trianglen.nu/cookies

Adobe Flash Player
Hjemmesiden kan vise videoindhold ved hjælp af Adobe Flash Player. Adobe bruger Flash-cookies
(også kendt som lokale delte objekter) til at forbedre din oplevelse som besøgende og gemme dine
præferencer.
Flash cookies gemmes på din enhed på samme måde som normale cookies, men din browser
administrerer dem anderledes. Hvis du vil deaktivere eller slette en Flash-cookie, skal du se Adobe
Flash Player Sikkerhedsindstillinger. Vær dog opmærksom på, at hvis du deaktiverer Flash-cookies
til hjemmesiden, kan du muligvis ikke få adgang til visse elementer på hjemmesiden. For eksempel
kan du muligvis ikke fortsætte afspilningen af en video fra det sted, stoppet tidligere.
Link - Vejledning i at slette flash cookies:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
Sådan deaktiveres cookies
Du har ret til at acceptere eller stoppe cookies fra at blive gemt på din enhed til enhver tid ved at
ændre indstillingerne i din webbrowser til at afspejle dine cookiepræferencer. Se venligst din
browser instruktioner eller "Hjælp" funktionen i din browser for at se hvordan.
Her kan du finde links til de forskellige browsers:
Firefox
Chrome
Safari
Microsoft Edge
Internet Explorer
Opera

Sikkerheden af dine oplysninger
Eventuelle oplysninger indsamlet via trianglen.nu vil blive opbevaret af Trianglen. Trianglens
medarbejdere vil kun have adgang til oplysninger for at kunne levere tjenesterne på denne
hjemmeside.
Vi er forpligtet til at sikre, at alle oplysninger er sikre, præcise og behandlede i overensstemmelse
med Trianglens privatlivspolitik. Vi har indført egnede procedurer for at beskytte de oplysninger, vi
indsamler for at forhindre uautoriseret adgang eller offentliggørelse af dine data.
Du kan anmode om oplysninger om personlige data, som vi måtte holde om dig i henhold til
GDPR. Hvis du vil have en kopi af de oplysninger, der holdes på dig, bedes du skrive til
info@trianglen.nu.
Hvis du mener, at enhver information, vi holder på dig, er ukorrekt eller ufuldstændig, bedes du
skrive til eller maile os så hurtigt som muligt på nedenfor nævnte e-mailadresse. Vi vil straks rette
op på alle oplysninger, der blev fundet.

Om Trianglen
Trianglen er en non-profit organisation, der arbejder for at forbedre livsvilkårene for børn, unge og
voksne i landsbyer i Nepal. Trianglen blev grundlagt i 2009 og er registreret som en almennyttig
forening, hvor generalforsamlingen udpeger bestyrelsen.
CVR: 33 98 53 39

Kontakt
Adresse:
Trianglen
Strandvejen 154
2920 Charlottenlund
Hvis du har spørgsmål om noget på vores hjemmeside, bedes du kontakte os via e-mail
info@trianglen.nu eller tlf: 29 21 95 30.

Dette cookiepolitik dokument er sidst opdateret den 18. maj 2018

