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1.

Cookiepolitik
BRIDGESTONE EUROPE NV / SA - et selskab med hjemsted i Belgien og hovedsæde i
Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgien med registreringsnr. 0441 192 820 (i det
følgende kaldet "BSEU"), bruger, som dataansvarlig for og administrator af [website] (i det
følgende kaldet “webstedet”), cookies til løbende at forbedre sine gæsters besøg på
webstedet. Cookies kan direkte forbedre denne oplevelse (f.eks. ved at huske dit valg af
sprog og andre specifikke indstillinger) eller er måske endda være nødvendige for korrekt
og lovligt at udføre tjenester, som du anmoder om (f.eks. ved at huske dit valg af
cookieindstillinger). Derudover giver visse cookies BSEU statistiske oplysninger om brugen
af deres websted, hvilket indirekte understøtter det for bedre at kunne opfylde dine
præferencer ved at tilpasse sig i overensstemmelse hermed. Cookies kan også give dig
mulighed for at bruge visse yderligere funktioner inkluderet på webstedet, f.eks. i form af
designede applikationer, der er tilgængelige via webstedet.

1.1.

HVAD ER COOKIES HELT PRÆCIST?
Cookies er små tekstfiler, som din browser installerer på din computer eller andre enheder,
og som gør det muligt for webstedet at genkende den efter dit besøg. Den består af et unikt
nummer og kan derfor skelne din enhed fra andre, selv om du forbliver anonym.
Takket være cookies kan BSEU for eksempel sikre sig, at oplysningerne på din skærm ved
dit næste besøg på deres websted bliver indstillet til dine præferencer. Ved hjælp af cookies
kan BSEU også identificere de mest populære sektioner på deres websted, da fortæller
BSEU, hvilke sider der besøges, og hvor meget tid besøgende bruger til at surfe på denne.
På baggrund af disse aggregerede data kan BSEU tilpasse sit websted for bedre at afspejle
gæsternes præferencer og tilbyde en mere kundeorienteret oplevelse. Endelig kan cookies
facilitere visse tredjepartsapplikationer som f.eks. sociale medier.

1.2.

HVILKE TYPER AF COOKIES BRUGER VI?
Vi kan bruge to typer cookies på vores websteder - "sessionscookies" og "persistente
cookies". Sessionscookies er midlertidige og forbliver kun på din enhed, så længe du surfer
på webstedet. Persistente cookies forbliver på din enhed, også efter at din browsingsession
er overstået.
Med hensyn til oprindelsen af en cookie kan vi også opdele dem efter "førstepartscookies"
og "tredjepartscookies". Førstepartscookies placeres direkte på webstedet for at muliggøre
den regelmæssige browsing og forbedre dets funktionalitet eller opfylde lovkrav.
"Tredjepartscookies" er cookies, der placeres på webstedet af tredjeparter, som vi har valgt
til at understøtte nogle af webstedets funktionaliteter.

Se nedenstående skema for den funktionelle opdeling af de cookies, vi bruger.
Cookietyper
Nødvendige cookies

Hvad bruges de til?
Disse cookies er nødvendige for, at
webstedet fungerer korrekt. De gør det
muligt at navigere på webstedet og
bruge dets funktioner. For eksempel
giver denne type cookies dig mulighed
for at navigere mellem websider og
gemme oplysninger, der er nødvendige
for at udfylde formularer.

Hvordan påvirker de dit
privatliv?
Disse cookies anvendes automatisk for
tidspunktet for hver session eller i
længere perioder - afhængigt af deres
formål. Da de er nødvendige for at du
kan surfe på webstedet regelmæssigt
eller for at opfylde juridiske kriterier,
kan du ikke deaktivere dem. Du kan
læse mere om dette i punkt 1.7
nedenunder. Hvis du foretrækker, at

cookies ikke skal installeres på din
enhed, kan du til enhver tid afbryde
besøget på webstedet.
Funktionalitetscookies

Analysecookies

Disse cookies registrerer valg foretaget
af dig på dedikerede områder, hvor du
giver os dine personoplysninger (som
f.eks. brugernavn, sprog eller den
region du befinder dig i). Disse cookies
kan også bruges til at huske de
ændringer, du foretager, f.eks. til
tekststørrelse, skrifttyper og til andre
dele af webstedet, der kan tilpasses
eller huske din browserhistorik eller
det faktum, at du allerede har besøgt
webstedet.

Oplysningerne, som disse cookies
indsamler, kan omfatte teknisk
information, der behandles i
forbindelse med dit besøg, og er
knyttet til din enhed, selv om du
forbliver anonym. Du kan stadig

Disse cookies er tredjepartscookies
(f.eks. fra Google Analytics), som
hjælper webstedet med at forstå,
hvordan de besøgende engagerer sig
på webstedet (f.eks. for at identificere,
hvordan de besøgende kom til
webstedet, hvilket operativsystem der
bruges af besøgende samt browsertype,
tidspunktet for og varigheden af
besøget, hvilke sider der bliver besøgt,
alder, køn og de besøgendes interesser
osv.).

Oplysningerne, som disse cookies
indsamler,
er
ikke
knyttet
til
identificerbare
eller
identificerede
personer og anvendes hovedsagelig til
statistiske formål. De vil give BSEU
bedre mulighed for at tilpasse webstedet
og dets applikationer til de besøgendes
forskellige behov og ønsker Vi beder
stadig om dit samtykke til brugen af
disse cookies.

beslutte ikke at godkende brugen af dem
eller manuelt deaktivere dem i dine
indstillinger, selvom det kan påvirke din
oplevelse af webstedet.
Nogle gange kan disse cookies være
indstillet til at huske personligt
identificerbare oplysninger, som du har
afsløret, f.eks. dit brugernavn eller
profilbillede. Når du giver sådanne
personoplysninger, bliver du enten bedt
om dit samtykke, eller du bliver i det
mindste klart informeret om vores
databeskyttelsesregler. Hvis du beslutter
dig for at videregive dine data og
anmode om bestemte tjenester, bliver
sådanne cookies nødvendige for at
levere disse.

Eksterne
funktionscookies

Disse cookies er tredjepartscookies,
som vi besluttede at placere på
webstedet for at forbedre dets
funktionalitet (f.eks. for at sikre, at
du kan bruge sociale mediewidgets
til Facebook, Twitter osv. direkte
på webstedet, målrette dig via
sociale
medieplatforme
som
Facebook og Instagram eller spore
din geoplacering for at henvise dig
til nærmeste forhandler, hvis det er
relevant).

Disse cookies er normalt forbundet med
din personlige enhed eller endda
personoplysninger, som du beslutter at
medtage i den relevante sociale
mediekanal. Du kan altid afgøre, om du
vil acceptere brugen af den (enten
direkte eller implicit ved at anmode om
en sådan tjeneste).

For mere information med hensyn til specifikke cookies, der anvendes på webstedet, deres
funktioner og lagringstid (hvis der er tale om persistent cookies), henvises til punkt 1.7
nedenunder.

1.3.

HVORDAN FÅR VI DIT INFORMEREDE SAMTYKKE?

Når du besøger webstedet for første gang, får du vist en meddelelse om, at du skal tillade brugen af
funktions- analyse- og eksterne funktionscookies. Disse cookies vil kun blive installeret med din
accept.
Nødvendige cookies bliver installeret på din enhed i det øjeblik, du åbner webstedet, da dets
korrekte funktion afhænger af disse cookies.
Denne meddelelse vil vise et link til cookiepolitikken, hvis du vil se mere information om, hvordan
vi håndterer cookies.
Meddelelsesbanneret vises ikke længere på skærmen ved fremtidige besøg på webstedet men
muligheden for at fjerne cookies forbliver åben for dig via indstillingerne for din internetbrowser
(se 1.4).

1.4.

INDSIGELSE OG DINE RETTIGHEDER

Vi kan ikke forstyrre din browsers cookieindstillinger, og vi kan ikke deaktivere de cookies, du
indledningsvist har indvilliget i at få installeret, eller som er nødvendige at installere, for at du kan
besøge webstedet. Du kan dog altid ændre dine browserindstillinger for at slette eller forhindre, at
forskellige typer af cookies bliver gemt på din enhed i fremtiden uden yderligere indgriben fra din
side.
Afsnittet 'Hjælp' i din browser skal give oplysninger om, hvordan du administrerer dine
cookieindstillinger direkte i din browser. Find ud af, hvordan dette fungerer for din browser her:
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/da-dk/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

•

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/da/kb/cookies-information-som-webstedergemmer-paa-din-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

•

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da

•

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

•

Opera: https://www.opera.com/da/help

1.5.

HVAD SKER DER, HVIS DENNE COOKIEPOLITIK BLIVER
ÆNDRET?

BSEU kan til enhver tid opdatere denne politik. Hvis vi gør dette, vil det blive fremhævet på
webstedet og/eller brand-siderne, så du er opmærksom på behovet for at læse politikken igen.
Ingen ændring vil medføre begrænsning af dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning.

1.6.

TREDJEPARTSMODTAGERE OG DATABEHANDLERE

BSEU udveksler ikke cookies med tredjepartswebsteder eller eksterne leverandører af data, med
undtagelse af tredjeparter, der arbejder direkte med BSEU og under BSEU's kontrol og tilsyn i
forbindelse med levering af webstedsydelser. BSEU skal altid sørge for, at databehandlere er bundet
af nødvendige kontraktmæssige bestemmelser for at holde dem sikre og fortrolige.
Selv om vi må bruge oplysninger indsamlet via cookies fra tredjeparter, skal du være opmærksom
på, at alle tredjepartscookies administreres af deres udbydere i overensstemmelse med deres
politikker.

1.7.

SE DE COOKIES, DER ANVENDES

Du kan se nøjagtige liste over, hvilke cookies BSEU bruger, hvor længe disse er aktive, hvornår de
udløber, deres domæne og/eller navn under indstillingerne i din webbrowser.
Her er en hurtig vejledning til, hvordan du ser dette i din browsertype.:
https://www.wikihow.com/View-Cookies

