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AUTOMOTIVE DIVISION

Denne Politik gælder for brugere af en eller flere Applus+ hjemmesider (dvs.: applusbilsyn.dk og/eller 
lokale versioner som f.eks. webbooking.applusbilsyn.dk, tilmelding.applusbilsyn.dk, 
ecosticker.applusbilsyn.dk og www.appluserhvervsklub.dk), herunder mobilversioner af Hjemmesiderne, 
som Applus+ ejer og driver.
 
Derudover indeholder Politikken oplysninger om cookies og andre sporingsteknologier, som anvendes i sam-
menhæng med Hjemmesiderne, mobile apps og onlinetjenester, som vi tilbyder (”Cookies”). “Onlinetjen-
ester” henviser til Hjemmesider, mobile apps og alle informationer og tjenester leveret til dig i forbindelse 
med din brug af hjemmesiderne, herunder nyhedsbreve, mobile referenceværktøjer, sponsoreret indhold, 
reklame, e-mail-kommunikation og booking.

Hvad er cookies?

Vi anvender betegnelsen ’cookies’ om alle teknologier, som lagrer og tilgår informationer på den enhed, du 
bruger til at få adgang til Onlinetjenester, f.eks. din computer, tablet eller mobiltelefon. Vi anvender f.eks. 
http-cookies, som er små datafiler (typisk bestående af tal og bogstaver), som downloades, når du tilgår 
vores Onlinetjenester, og giver os tilladelse til at genkende din enhed. 

Vi anvender cookies til at forbedre den oplevelse, vores besøgende har, og til bedre at forstå, hvordan Onli-
netjenesten anvendes. Cookies kan fortælle os, om du har besøgt Onlinetjenesten før, eller om du er ny på 
hjemmesiden. 

For yderligere oplysninger om Cookies henvises til følgende link til Erhvervsstyrelsens onlineportal.

Beskrivelse af de forskellige typer cookies

Du bedes læse dette afsnit, som giver en overordnet klassifikation af de typer af cookies, som kan anv-
endes online.

Afhængig af, hvem der ejer en cookie, kan den klassificeres som:

(a) Førstepartscookies: Denne type cookies sendes til brugerens computer eller enhed fra en 
computer eller et domæne, som bestyres af publisheren selv, og hvorfra brugerens ønskede 
hjemmeside udbydes.

(b) Tredjepartscookies: Denne type cookies sendes til brugerens computer eller enhed fra en com-
puter eller et domæne, der ikke bestyres af publisheren, men af en anden enhed, som behan-
dler de informationer, der indsamles gennem cookies.

Afhængig af, hvor længe en cookie eksisterer, kan den klassificeres som: 

(a) Session-cookies: Denne type cookies har til formål at indsamle og lagre informationer, mens 
brugeren besøger en hjemmeside.
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(b) Permanente cookies: Denne type cookies kan tilgå og behandle informationer lagret på en 
computer eller enhed i et tidsrum, der defineres af dens ejer, hvilket kan være fra få minutter 
til flere år.

Afhængig af formålet med en cookie kan den klassificeres som:

(c) Analysecookies: Denne type cookies kan af publisheren selv eller tredjeparter anvendes til at 
opgøre antallet af brugere, og dermed foretage målinger og statistiske analyser af, hvordan 
hjemmesiden bliver brugt. Til det formål analyseres brugernes søgninger på hjemmesiden med 
henblik på at forbedre de produkter og tjenesteydelser, der tilbydes.

(d) Reklamecookies: Denne type cookies gør det muligt så effektivt som muligt at styre annonce-
pladser, som publisheren har lagt på en hjemmeside, applikation eller platform, der giver 
adgang til den ønskede side, ud fra kriterier som eksempelvis redigeret indhold, og hvor ofte 
annoncer vises.

(e) Cookies til adfærdsbetinget reklame: Denne type cookies gør det muligt så effektivt som 
muligt at styre annoncepladser, som publisheren har lagt på en hjemmeside, applikation eller 
platform, der giver adgang til den ønskede side. Disse cookies lagrer især informationer om 
brugernes adfærd, som indsamles gennem vedvarende iagttagelse af brugernes søgevaner, 
med det formål at udvikle en specifik profil, som annonceringen kan målrettes efter. Hvis en 
bruger besøger en hjemmeside eller åbner en e-mail eller en sms, der indeholder en reklame 
eller markedsføring, kan der også installeres en cookie på brugerens browser med det formål 
at vise annoncer baseret på tidligere søgninger og for at styre annoncerne, f.eks. antallet af 
visninger, hvor de vises, hvornår de vises osv.

(f) Tekniske cookies: Denne type cookies sørger for, at brugeren kan søge på en hjemmeside, 
platform eller applikation og anvende de forskellige muligheder eller services, der er til rå-
dighed, som f.eks. styring af webtrafik, identifikation af informationer eller besøg, adgang 
til begrænset indhold eller begrænsede områder, huske varer i indkøbskurven, gennemføre 
varekøb, anmodning om registrering eller deltagelse i en begivenhed, anvendelse af sikker-
hedsfunktioner under søgning, lagring af indhold til udsendelse på video eller lydfil eller deling 
af indhold på sociale netværk.

(g) Personaliserede cookies: Denne type cookies gør, at brugeren kan tilgå en hjemmeside, plat-
form eller applikation ved hjælp af foruddefinerede generiske funktioner baseret på en række 
kriterier, der er fastsat af brugerens computer eller enhed, herunder sprog, browsertype eller 
hvilken placering, hjemmesiden tilgås fra.

Hvilke cookies anvender vi, og hvorfor?

I nedenstående tabel vises en oversigt over de forskellige typer Cookies, som Onlinetjenesterne anvender, 
og hvorfor vi anvender dem.



AUTOMOTIVE DIVISION

Applus cookiepolitik side 3 af 7

Type 
[Formål]

Navn Udbyder 
[Selskab]

Udløb 
(varighed)

Funktion Hvordan du til- 
eller fravælger 
cookies

Nødvendige 
cookies

ASP.NET_SessionId webbooking.applusbil-
syn.dk

Session Disse cookies er nød-
vendige for at kunne 
tilbyde dig nogle af 
Onlinetjenesternes 
faciliteter, f.eks. bevar-
ing af brugertilstand 
på tværs af sidefore-
spørgsler

Du kan styre og slette 
disse cookies under 
browserindstillingerne, 
men i så fald vil du 
ikke kunne anvende 
alle Onlinetjenesternes 
funktioner. 

Nødvendige 
cookies

CookieConsent webbooking.applusbil-
syn.dk

13 måneder Disse cookies er nød-
vendige for at kunne 
tilbyde dig nogle af 
Onlinetjenesternes 
faciliteter, f.eks. lagring 
af brugernes cookie-
samtykke-tilstand for 
det aktuelle domæne

Du kan styre og slette 
disse cookies under 
browserindstillingerne, 
men i så fald vil du 
ikke kunne anvende 
alle Onlinetjenesternes 
funktioner. 

Ydelses- og 
funktionalitets- 
cookies

__utmt webbooking.applusbil-
syn.dk
Danmark

Session Beskrivelse af formål: 
Cookie anvendes til at 
drosle hastigheden på 
antallet af forespørg-
sler

Ydelses- og 
funktionalitets- 
cookies

CookieConsentBulk-
Ticket

policy.cookieinforma-
tion.dk

13 måneder Beskrivelse af formål: 
Muliggør cookie-sam-
tykke på tværs af flere 
hjemmesider

Analyse-
cookies

_utm.gi google-analytics.com Session Vi anvender Google 
Analytics til at indsam-
le informationer om, 
hvordan Onlinetjen-
esterne anvendes og 
til at rapportere om 
Onlinetjenesternes 
brugerstatistik.

Yderligere oplysninger, 
bl.a. om, hvordan man 
framelder cookies, kan 
findes her.

Statistik-
cookies

__utma webbooking.applusbil-
syn.dk

2 år Beskrivelse af formål: 
Opgør antallet af 
unikke besøgende

Yderligere oplysninger, 
bl.a. om, hvordan man 
framelder cookies, kan 
findes her.

Statistik-
cookies

__utmb webbooking.applusbil-
syn.dk

Session Beskrivelse af formål: 
Anvendes til at oprette 
og fortsætte et bruger-
besøg

Yderligere oplysninger, 
bl.a. om, hvordan man 
framelder cookies, kan 
findes her.
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Statistik-
cookies

__utmc webbooking.applusbil-
syn.dk

Session Beskrivelse af formål: 
Afgør, om der skal 
oprettes et nyt besøg 
for brugeren

Yderligere oplysninger, 
bl.a. om, hvordan man 
framelder cookies, kan 
findes her.

Statistik-
cookies

__utmz webbooking.applusbil-
syn.dk

6 måneder Beskrivelse af formål: 
Lagrer informationer 
om henvisninger, 
brugeren har brugt for 
at komme ind på en 
hjemmeside

Yderligere oplysninger, 
bl.a. om, hvordan man 
framelder cookies, kan 
findes her.

Statistik-
cookies

v.gif visualwebsiteoptimizer.
com

Session Beskrivelse af formål: 
Ikke klassificeret

Yderligere oplysninger, 
bl.a. om, hvordan man 
framelder cookies, kan 
findes her.

Reklame-
cookies

Fr facebook.com

https://www.facebook.
com/policies/cookies/

Session Vi samarbejder med 
eksterne reklamenet-
værk, som indsamler 
informationer ved brug 
af cookies for at gøre 
annoncerne på Onli-
netjenesterne og andre 
steder på internettet 
mere relevante for dig 
og for at måle effektiv-
iteten af annoncer på 
Onlinetjenesterne. Vi 
bestemmer ikke, hvilke 
cookies disse tredj-
eparter sætter, eller 
hvordan de anvender 
dem, så for yderligere 
oplysninger om, hvilke 
cookies de anvender, 
og om deres privatlivs- 
og databehandling-
spraksis henvises til 
deres privatlivspolitik

Oplysninger om rekl-
amecookies, herunder 
hvordan man finder 
ud af, hvilke cookies 
er der er sat på ens 
enhed, og hvordan 
man administrerer og 
sletter dem, kan findes 
her.

Reklame-
cookies

Tr facebook.com

https://www.facebook.
com/policies/cookies/

Session

Reklame-
cookies

Fr facebook.com

https://www.facebook.
com/policies/cookies/
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Reklame-
cookies

MR bing.com

https://advertise.
bingads.microsoft.
com/en-gb/resources/
policies/microsoft-bing-
ads-privacy-policy

179 dage

Reklame-
cookies

MUID bing.com’

https://advertise.
bingads.microsoft.
com/en-gb/resources/
policies/microsoft-bing-
ads-privacy-policy

1 år

Reklame-
cookies

MUIDB bing.com

https://advertise.
bingads.microsoft.
com/en-gb/resources/
policies/microsoft-bing-
ads-privacy-policy

2 år

Reklame-
cookies

r/collect doubleclick.net Session

Ikke klassifice-
rede cookies

_uetsid applusbilsyn.dk Session Beskrivelse af formål: 
Ikke klassificeret

Ikke klassifice-
rede cookies 

_vwo_uuid_v2 applusbilsyn.dk 1 år Beskrivelse af formål: 
Ikke klassificeret

[Sociale 
netværk-
cookies]
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Sådan foretager du valg om installation/sletning af cookies

Du har ret til at beslutte, om du vil acceptere Cookies eller ej. De er dog vigtige for, at vores Onlinetjen-
ester kan fungere, så hvis du vælger at afvise eller slette Cookies, kan det påvirke Onlinetjenesternes 
tilgængelighed og funktionalitet.

Følg instrukserne i tabellen ovenfor og nedenfor, hvis du ikke ønsker, at Onlinetjenesterne skal anvende 
Cookies.

1. Administration af Cookies gennem browser/smartphone eller tredjeparts-indstillinger

Det kan være muligt at styre, om du vil acceptere Cookies gennem indstillingerne på din egen browser eller 
smartphone. Din browser eller smartphone giver dig mulighed for at slette alle cookies, inklusive alle vores 
Cookies. Bemærk dog, at hvis du blokerer Cookies i din browser, kan det betyde, at du ikke har adgang til 
en del eller nogen af funktionerne i vores Onlinetjenester, og vi frasiger os ethvert ansvar i den henseende.

Du kan som regel få en forklaring på, hvordan du administrerer indstillingerne i din browser, i menuen 
’hjælp’ i browseren. 

Du kan tillade, blokere eller slette Cookies, der er installeret på din egen enhed, ved at ændre konfigu-
rationen i din browser. For yderligere oplysninger om, hvordan du blokerer Cookies, kan du følge neden-
stående links og læse om de mest populære browsere:

• Google Chrome
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Safari

Bemærk, at et valg om at afvise Cookies kun gælder for den browser, du anvender. Hvis du ønsker at 
framelde på én enhed, og du ønsker, at dette også skal gælde for en anden enhed, skal du også framelde 
Cookies på den anden enhed.

Med hensyn til tredjepartscookies, der har til formål at forsyne dig med interessebaseret reklame, kan 
tredjeparter deltage i et af følgende selvregulerende programmer om adfærdsbetinget reklame på inter-
nettet, hvor der også er mulighed for framelding: 

• Network Advertising Initiative (NAI) - (http://www.networkadvertising.org/choices/)
• Google Analytics - (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

Hvis du på noget tidspunkt ikke ønsker, at dine personoplysninger bliver anvendt til at lade tredjeparter vise 
reklamer eller at personliggøre de reklamer, der vises for dig, kan du ændre dine indstillinger ved hjælp 
af de værktøjer, disse tredjeparter (f.eks. Google eller Facebook) stiller til rådighed, eller gennem et af 
ovenstående selvregulerende programmer om adfærdsbetinget reklame, hvis den pågældende tredjepart 
deltager i et af disse. 

http://Google Chrome
https://support.microsoft.com/da-dk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/da/kb/aktiver-eller-deaktiver-cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=es_ES&viewlocale=da_DK
http://www.networkadvertising.org/choices/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Du kan på de fleste mobile enheder styre sporing med reklameformål via indstillingen ’Begræns reklame-
sporing’ (læs mere om iOS-enheder her) eller indstillingen ’Fravælg interessebaserede annoncer’ (læs mere 
om android-enheder her).

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Cookies, herunder hvilke cookies, der er sat på din enhed, og 
hvordan du kan administrere og slette dem, kan du besøge www.allaboutcookies.org og 
www.youronlinechoices.eu

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om vores brug af Cookies, er du velkommen til at kontakte os på:
gdpr.automotive.denmark@applus.com  

Pr. 25/5-2018

https://support.apple.com/da-dk/HT202074
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=da
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=da
mailto:gdpr.automotive.denmark%40applus.com?subject=GDPR%20Sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20%7C%20Cookie

