Cookiepolitik på APV
Portalen
APV Portalens hjemmeside bruger cookies til at undersøge, hvordan websitet bliver
anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden. Oplysningerne i statistikken er
anonymiserede og kan ikke henføres til navngivne eller identificerbare brugere.

Hvad er en cookie?
Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at
få et website til at fungere efter hensigten.
En cookie er en tekst-fil, som din browser stiller til rådighed for de websites du besøger.
Den gør det muligt at genkende din computer, og derved opretholde et minimum af
sikkerhed mellem websitet og din computer. Den tillader websitet at samle information
om, hvilke sider og funktioner, du bruger på websitet. Men cookies kan ikke se, hvem du er,
hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den
kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Og den kan ikke
læses af andre websites.
APV Portalen anvender cookies til flere formål. Du får information om, at sitet sætter
cookies, inden de sættes. Det er vi - og alle andre - forpligtede til.
Læs mere om cookies og det juridiske grundlag i:
"Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til
oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr" (Cookiebekendtgørelsen fra Erhvervs- og
vækstministeriet)
Bekendtgørelsen stiller krav om, at der skal indhentes et informeret samtykke fra
brugeren, når websites ønsker at lagre cookies på brugerens it-udstyr.

Cookies til statistik
Første gang du lander på bar-service.dk ser du en boks med information om accept af
cookies.
Hvis du klikker på linket "Accepter ikke cookies", vil du ikke kunne benytte
www.apvportalen.dk. Ønsker du at anvende www.apvportalen.dk, men helt uden cookies,
skal du slå cookies fra i din browser.
Hvis du accepterer, at APV Portalen anvender cookies, sættes der cookies til at samle
statistik, og dialogboksen forsvinder. Vi bruger statistikken til at forbedre
brugeroplevelsen. Oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til nogen
enkelt identificerbar bruger.
Ønsker du ikke længere, at vi samler statistik om din anvendelse af bar-service.dk, skal du
slette dine bar-service.dk cookies og deaktivere cookies i din browser.
Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være
opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke logge på eller bruge andre
funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Cookies på www.apvportalen.dk
BAR Service bruger følgende typer cookies:

ASP.NET_SessionId
ASP.Net session ID. Indeholder et unikt ID for din computer i denne besøgs session.
DynamicWeb
Indeholder information til brug for DynamicWeb statistik
Login
Indeholder oplysninger om sprog, område, brugernavn m.m. og anvendes kun i forbindelse med login
__utma
Google Analytics
__utmb
Google Analytics
__utmc
Google Analytics

__utmz
Google Analytics
cookieAccept
Angiver om du har accepteret brugen af cookies eller ej.

Disse cookies indsamler data om trafikken på www.apvportalen.dk, såsom hvilke sider og
elementer, brugerne anvender mest på websitet. Webredaktionen bruger statistikken til at
forbedre brugervenligheden på www.apvportalen.dk.
Endvidere bruger APV Portalen cookies til en række brugerindstillinger så som
sidepaginering mv.:
Dynamicweb.CookieOptInLevel: Registrerer, at brugeren har accepteret cookies og husker
dette ved side-skift.

Hvad sker, hvis jeg ikke
accepterer cookies fra
www.apvportalen.dk?
Du kan kun bruge bar-service.dk uden at acceptere cookies, hvis du helt deaktiverer
cookies i din browser. Webredaktionen på bar-service.dk vil dog opfordre dig til at
acceptere cookies, så vi kan udarbejde statistik på websitet og dermed forbedre
brugervenligheden.

Hvordan fjerner jeg cookies?
Når du har accepteret cookies fra www.apvportalen.dk, kan du altid fjerne uønskede
cookies under din browsers internetindstillinger. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside finder
du links til vejledninger om at slette cookies for hver enkelt browser.

Yderligere spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte webredaktionen på info@bar-service.dk, hvis du har
yderligere spørgsmål til cookies på www.apvportalen.dk.
Link til bekendtgørelsen

Denne cookie advarsel gælder også alle andre domæner som ejes og drives af APV
Portalen.

APVportalen.dk udgives af Branchearbejdsmiljøudvalget Service - Turisme, som hører ind under Branchefællesskabet for
Arbejdsmiljø (BFA) Service, Turisme, Transport og Jord til Bord.
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