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HVAD ER COOKIES?
Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din enhed (computer, tablet eller mobil) når du er på
internettet, herunder på L’Oréal-koncernens websites. For flere oplysninger, se venligst følgende link:
http://www.aboutcookies.org.

DEAKTIVERING AF COOKIES
Du kan ændre på indstillingerne i din browser og i den forbindelse aktivere eller deaktivere cookies.
Se venligst Hjælp-funktionen i din browser ved behov.
Mange cookies bruges til at forbedre brugervenligheden eller funktionaliteten på websites og i apps.
Derfor kan deaktiveringen af cookies forhindre dig i at bruge bestemte dele af vores websites/apps,
som beskrevet i nedenstående Cookieoversigt.
COOKIETYPE

Strengt nødvendige cookies

Strengt
nødvendige
cookies

FORMÅL

NAVN PÅ COOKIE

Nødvendige for at
websitet kan
fungere. De er
normalt kun sat som
svar på handlinger
foretaget af dig,
hvilket svarer til en
anmodning om en
tjeneste, fx justering
af dine
privatlivsindstillinger
, log-in eller
udfyldelse af
formularer.

OptanonConsent,
OptanonAlertBoxCl
osed,
ASP.NET_SessionID
__utmz
__utma
CookiesAccepted_D
K_33
_dc_gtm_UA74428248-1
__cfduid
VM
CSRF
__utmc
p2
__utmt_std1
__utmb
geolocation.onetru
st.com

HVAD SKER DER,
HVIS JEG IKKE
AKTIVERER DEM?
Disse cookies kan
ikke deaktiveres.
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COOKIETYPE

Funktionelle
cookies

FORMÅL

At give forbedret
funktionalitet og
personlig tilpasning.

NAVN PÅ COOKIE

HVAD SKER DER,
HVIS JEG IKKE
AKTIVERER DEM?

Nogle eller alle af
cookietest
disse tjenester
accounts.google.co
fungerer muligvis
m
ikke korrekt.

Funkitionelle cookies

De kan være sat af os
eller tredjeparter,
der leverer tjenester
til vores side.

Sessioncookies

Session-cookies gør
det muligt for det
website du besøger,
at holde styr på din
færden fra side til
side, så du ikke bliver
bedt om de samme
oplysninger
du
allerede har givet til
websitet.

Hver gang du åbner
et nyt website vil
serveren, hvor den
pågældende side er
gemt behandle dig
som en helt ny
besøgende.

De bliver automatisk
slettet, når du lukker
din browser.
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COOKIETYPE

Targeting- og markedsføringscookies

Cookies på
sociale
medier

Markedsføri
ngscookies

FORMÅL



At dele indhold
med dine venner
og netværk via
en række
tjenester fra
sociale medier vi
har tilføjet vores
website
 At følge/like
vores sider ved
at bruge disse
værktøjer på
sociale medier.
De kan følge din
browser på tværs af
andre sider og
sammensætte en
profil baseret på
dine interesser.
Dette kan påvirke
indholdet og
meddelelserne du
ser på andre
websites du besøger.

De indsamler data
for at vise dig
målrettede reklamer.
De tillader også, at
begrænse antallet af
meddelelser du vil
blive vist. Disse
cookies tillader også
at måle resultaterne
af vores
reklamekampagner,
fx de sider der er
besøgt før vores.

NAVN PÅ COOKIE

facebook.com
youtube.com
Nedenfor finder du
links til politikkerne
på de sociale
netværk :
Facebook https://w
ww.facebook.com/
about/privacy/
https://www.faceb
ook.com/help/cooki
es

HVAD SKER DER,
HVIS JEG IKKE
AKTIVERER DEM?
Du kan muligvis ikke
bruge eller se disse
delingsværktøjer og
følge/like vores sider
ved at bruge
værktøjer på sociale
medier.

Google
+ http://www.googl
e.com/intl/fr/polici
es/privacy/

twitter.com
google.com
 Du vil ikke blive
syndication.twitter.
vist meddelelser
com
med reklame fra
doubleclick.net
os. Du kan
m.youtube.com
muligvis ikke
drage fordel af
tilbud målrettet
vores medlemmer,
 eller, indholdet af
markedsføringen
vil ikke være
målrettet. Du vil
derfor modtage
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COOKIETYPE

Targetingcookies

FORMÅL

NAVN PÅ COOKIE

HVAD SKER DER,
HVIS JEG IKKE
AKTIVERER DEM?
tilbud, der er
mindre attraktive
for dig.
Du vil stadig se
reklamer på vores
samarbejdspartneres
sider, men det vil
ikke være målrettet.

At tillade vores
samarbejdspartnere
at sammensætte en
profil af dine
interesser og vise dig
relevante annoncer
på andre sider.

Statistik- og performancecookies

De virker ved unikt
at kunne identificere
din browser og din
enhed.

Statistikcookies

At tælle besøg på
siden og trafikkilder,
så vi kan måle og
forbedre ydeevnen
på vores website ved
hjælp af en tjeneste
fra Google Analytics.

_ga
_gid
_gat_gaLorealTrack
er
_gcl_au
_gat_gaBrandCount
ryTracker

Vi vil ikke være i
stand til at overvåge
og måle ydeevnen af
vores website,
hvilket kan resultere
i en brugeroplevelse
af lavere kvalitet.
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COOKIETYPE

Performanccookies

FORMÅL

At tælle besøg og
trafikkilder til at
måle og forbedre
ydeevnen på vores
website.
At vide, hvilke sider
der er mest og
mindst populære,
samt se hvordan
besøgende færdes
på siden.

NAVN PÅ COOKIE

HVAD SKER DER,
HVIS JEG IKKE
AKTIVERER DEM?
Vi vil ikke vide,
hvornår du har
besøgt vores
website, og vi vil ikke
være i stand til at
overvåge dets
ydeevne, hvilket kan
resultere i en
brugeroplevelse af
lavere kvalitet.

5

