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Hvad er en Cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer
ved tilbagevendende besøg. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan
variere), men de fornyes efter hvert besøg. En cookie er ikke skadelig og kan ikke
indeholde virus.
Cookies indeholder informationer, som Jurabiblioteket.dk bruger til at effektivisere
kommunikationen mellem dig og din web-browser. Cookien identificerer ikke dig som
individuel bruger, men identificerer din computer.
Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle
data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke.
Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit
samtykke.
Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies og om hvordan
du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så læs vejledningen
under vores cookie-politik.

Hvilke typer af Cookies bruges på Jurabibliotek.dk?
Cookies på Jurablibliotek.dk fra tredjeparter eller os selv kan være sessionscookies eller
vedvarende cookies og kan deles op tre typer:
Tekniske cookies
Tekniske cookies er cookies, der er helt nødvendige for at få jurabibliotek.dk til at fungere
korrekt og efter hensigten. De aktiverer bl.a. helt grundlæggende funktioner såsom
sidenavigation og log ind. Uden dem kan vi ikke garantere, at du kan søge efter indhold, få
adgang til ”beskyttet indhold” og benytte andre tjenester på jurabibliotek.dk.
Funktionelle cookies
De funktionelle cookies husker dine personoplysninger, således at du ikke behøver at
indtaste dem igen, f.eks. brugernavn og kodeord, dine seneste søgninger ogde seneste
sites, du har besøgt. De funktionelle cookies bliver brugt til at forbedre/understøtte din
oplevelse af sitet.
Statistiske cookies
Statistiske cookies måler antallet af besøgende på sitet og hjælper os med at forstå,
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hvordan besøgende interagerer med jurabibliotek.dk. De indsamler og rapporterer
oplysninger om, hvordan og hvilke forskellige elementer, der bruges på sitet. Disse
cookies indsamler ikke information, som identificerer en besøgende. Al den information
disse cookies indsamler, akkumuleres og er derfor anonym. Vi bruger disse
personoplysninger til at forbedre og tilpasse indhold og features på jurabibliotek.dk.

Vi anvender følgende på Jurabibliotek.dk:
Cookie
JSESSIONID
ServerID (exp. 13md.)
_gat_UA<some number>
_gid
EUCookieOff
login_idle_session_timeout (New Relic)
TSNGUID (New Relic)
_mkto_trk (New Relic)
optimizelySegments (New Relic)
ga (New Relic)
ajs_group_id (New Relic)
hit_signup_confirmation (New Relic)
optimizelyBuckets (New Relic)
optimizelyEndUserId (New Relic)
login_service_login_newrelic_com_tokens (New
Relic)
ajs_anonymous_id (New Relic)
intercom-lou-cyym0u3i (New Relic)
nr_zd_logged_in (New Relic)

Ophør
Sessions cookie
Efter 13 måneder
Samme dag
Efter 24 timer
Efter 11 måneder
Efter 12 måneder
Efter 12 måneder
Efter 12 måneder
Efter 12 måneder
Samme dag
Efter 12 måneder
Efter 12 måneder
Efter 12 måneder
Efter 12 måneder
Efter 12 måneder
Efter 12 måneder
Efter 12 måneder
Efter 12 måneder

Hvordan bruger vi cookies på Jurabibliotek.dk?
Når du første gang besøger Jurabiblioteket.dk, modtager du automatisk en cookie. En
cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser, og som registrerer dig som unik
bruger. Denne cookie identificerer vores webserver, når du besøger Jurabiblioteket.dk, og
registrerer anvendelsen heraf.
En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen persondata
indeholdt i en cookie. Det er ikke et program og kan ikke indeholde virus.
Vi anvender cookies for at kunne tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer
overens med dine interesser og ønsker. Vi anvender også cookies til at føre demografiske
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og brugerrelaterede statistikker og dermed fastlægge nærmere, hvem der besøger
Jurabiblioteket.dk. Vi registrerer udelukkende anonyme informationer som IP-numre, antal
bytes der er sendt og modtaget, Internethost, tid, browsertype, -version og -sprog, osv.

Til hvilke formål bruger vi Cookies?
Vi bruger cookies til
•

•

•

at lave statistik, dvs. at måle trafikken på Jurabiblioteket.dk, herunder antallet af
besøg på Jurabiblioteket.dk, hvilke domæner den besøgende kommer fra, hvilke
sider vedkommende ser på Jurabiblioteket.dk, og hvilket overordnet geografisk
område den besøgende befinder sig i.
at forbedre funktionalitet, dvs. at forbedre funktionaliteten og optimere din oplevelse
af Jurabiblioteket.dk og hjælpe dig med at huske dit brugernavn og adgangskode,
så du ikke behøver at logge igen, når du vender tilbage til Jurabiblioteket.dk.
at foretage kvalitetssikring, dvs. at sikre kvaliteten af vores services og forhindre
misbrug og afdække uregelmæssigheder i brugen af vores services.

Kan tredjepart se dine cookies?
Jurabiblioteket.dk giver adgang for sine underleverandører til at få indsigt i indholdet af de
cookies, som er placeret af Jurabiblioteket.dk. Denne information må dog alene anvendes
af Jurabiblioteket.dk og må ikke anvendes til tredjepartens egne formål.
Tredjepart-cookies
Vores Hjemmeside anvender cookies fra følgende tredjeparter:
Google Analytics: til statistiske formål. Du kan afvise cookies fra Google Analytics ved at
klikke her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Jurabibliotek.dk bruger desuden cookies fra New Relic.

Sådan afviser du brugen af cookies
De fleste browsere giver dig mulighed for at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle
cookies eller få en advarsel, før der gemmes en cookie. Du skal dog være opmærksom
på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver
cookies til at huske de valg, du foretager. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi placerer,
da de hjælper os med at forbedre Jurabiblioteket.dk.

Sådan sletter du cookies
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Du har altid mulighed for at slette cookies, der er gemt på din computer.
Vejledning i at slette cookies i Microsoft Edge
Vejledning i at slette cookies i Mozilla Firefox browser
Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
Vejledning i at slette cookies på Opera browser
Vejledning i at slette flash cookies - gælder alle browsere
Du kan evt. finde hjælp her:
http://minecookies.org/cookiehandtering

Google Analytics
Jurabiblioteket.dk bruger Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender
Jurabiblioteket.dk. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata,
herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Google bruger
oplysningerne til at evaluere din brug af Jurabiblioteket.dk, udarbejde rapporter om
aktiviteten på Jurabiblioteket.dk og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på
Jurabiblioteket.dk og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til
tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på
Googles vegne.
Google Analytics sætter to typer cookies: (a) En persistent cookie der viser, om brugeren
er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt,
keywords, etc., og (b) sessionscookies som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en
bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige når du lukker
din fane eller browser. Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger,
Google ligger inde med.
De fleste browsere tillader, at du kan slette cookies fra Google Analytics.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Fravalg af cookies
Ved at bruge Jurabiblioteket.dk giver du samtykke til, at vi benytter cookies som beskrevet.
Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge
cookies ved at ændre indstillingerne i din browser.
Hvis du ikke ønsker, at vi indsamler og gemmer Personoplysninger om dig, kan du slå
cookies fra i indstillingerne på din internetbrowser. Måden afhænger af, hvilken browser du
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anvender. Fravalg af cookies vil nedsætte online-tjenestens funktionalitet. Du kan også
slette allerede modtagne cookies.
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