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Cookies på “www.lowenco.com” 

1. Ejer og kontaktoplysninger

Firma: Lowenco A/S

CVR-nr.: 34582424

Adresse: Bavnevej 10, 6580 Vamdrup

E-mail: info@lowenco.com

Tlf.: +45 3840 0300

2. Hvad er en cookie?

Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at 
levere services på hjemmesiden. 

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone e.l.), så udstyret kan 
genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden 
og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre 
skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte tredjeparter) end den, som står i 
adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også fx analyseværktøjer eller 
indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden. 

Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). 
Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren genbesøger en hjemmeside, vil 
sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes. 

I vores Privatlivspolitik http://lowenco.com/wp-content/uploads/2021/09/privatlivspolitik.pdf kan du læse, hvordan vi 
bruger de personoplysninger, som vores cookies indsamler om dig, når du besøger vores hjemmeside. 

3. Cookiedeklaration

Du kan se, hvilke cookies vi konkret anvender ved at åbne cookiebanneret på hjemmesiden. På 
“www.lowenco.com” bruger Lowenco A/S (”Lowenco”/”vi”/”os”) følgende kategorier af cookies: 

Nødvendige cookies: Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar, ved at aktivere 
grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan 
ikke fungere optimalt uden disse cookies. 

Funktionelle cookies: Funktionelle cookies gør det muligt at gemme oplysninger, der ændrer den måde 
hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. Fx dit foretrukne sprog eller den region som du befinder dig i. 

Statistiske cookies: Statistiske cookies hjælper hjemmesidens ejer med at forstå, hvordan besøgende interagerer 
med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger. 
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Marketing cookies: Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af hjemmesider. Hensigten er at 
vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere 
og tredjepartsannoncører. 

Uklassificerede cookies: Uklassificerede cookies er vi i færd med at klassificere, sammen med udbyderne af de 
enkelte cookies. 

4. Hvordan fjernes/undgås cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr. 

Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. 

Hvis det ikke virker, eller hvis du fx anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender: 

• Internet Explorer

• Mozilla Firefox

• Google Chrome

• Opera

• Safari

• Flash cookies

• iPhone, iPad og andet fra Apple

• Telefoner med Android styresystem

• Telefoner med Windows 7

5. Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: info@lowenco.com 
og telefonnummer: +45 3840 0300. 

Cookiedeklarationen er sidst opdateret den 13/09/2021. 


