Mission Afrikas cookie-politik
Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre
vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. 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, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.
Hvad er cookies – og hvad bruger vi dem til?
missionafrika.dk anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende
med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan
ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Hvert eneste besøg på missionafrika.dk registreres ved hjælp af cookies. Hver gang du – eller mere præcist
din computer – besøger missionafrika.dk fortæller cookien os om dit besøg.
Cookien fortæller os blandt andet, hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke sektioner og hvor mange
artikler der bliver læst, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger, etc.
Informationen er anonym og opsamles sammen med informationerne fra alle de andre brugere, således at
vi får en statistisk oversigt over brugen af missionafrika.dk.
Informationerne bruges først og fremmest til at forbedre din brugeroplevelse, så vi f.eks. ikke indlæser
tunge billeder på din smartphone eller små billeder på din store computerskærm. Derudover bruger vi
statistikken i det redaktionelle arbejde med at videreudvikle missionafrika.dk.
Hvilke cookies anvender vi?
Missionafrika.dk anvender følgende cookies:
•
•
•

gr_boot husker, hvilken størrelse skærm man bruger for at kunne optimere indholdet. Værdien kan
være xs, sm, md og lg svarende til extra small, small, medium og large.
gr_hd husker, om man har en retina (hd) skærm eller ej, igen for at kunne optimere indholdet.
gr_cookie husker, om man har accepteret cookies.

Din computer modtager også cookies fra disse systemer, når du besøger missionafrika.dk:
•
•

Google Analytics (cookies _utma og _utmz), som vi bruger til at måle trafikken på sitet.
Facebook (cookies samlet under facebook.com, s-static.ak.facebook.com, static.ak.facebook.com,
www.facebook.com), som vi bruger til at indikere antallet af “Likes”.

Sådan sletter du cookies
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne
blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer
optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
De fleste internetbrowsere giver dig mulighed for at slette cookies, blokere for dem eller advare dig og
bede om din accept, før der gemmes en cookie. Alt efter hvilken browser du anvender, kan du i dens
indstillinger og hjælpefunktioner få information om, hvordan du sætter din browser op til at behandle
cookies.

Her findes vejledning til de populæreste browsere:
•
•
•
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/da-dk/products/windows?os=windows-10
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da
Firefox: https://support.mozilla.org/da/kb/aktiver-eller-deaktiver-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=da_DK

Hvis du ønsker at slette alle cookies fra missionafrika.dk kan vi gøre det for dig her:
https://missionafrika.dk/cookiepolitik/

