Bevis for samtykke
Dette dokument blev genereret for at vise en indsats, der er gjort for at overholde privatlivets
lovgivning.
Dette dokument vil indeholde cookiepolitikken og cookiesamtykkeindstillingerne for at bevise samtykke
for den tid og region, der er
speciﬁceret nedenfor. Gå til mere information om dette dokument
til
https://complianz.io/consent.
Denne cookieerklæring blev sidst opdateret i 6. juni 2020 og gælder borgere i Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde.

1. Introduktion
Vores websted, https://mec-ht.dk (i det følgende: "webstedet") bruger cookies og andre relaterede
teknologier (for nemheds skyld benævnes alle teknologier "cookies"). Cookies placeres også af
tredjepart, vi har engageret. I dokumentet herunder informerer vi dig om brugen af cookies på vores
websted.

2. Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekst ﬁl, der sendes sammen med sider på hjemmesiden og gemt i din browser
på din computer eller enhed. Informationen i cookien kan blive sendt til vores eller relevante
tredjeparts servere, når du besøger siden igen.

3. Hvad er scripts?
Et script er et stump kode, der gør, at vores hjemmeside fungerer ordentligt og som forventet.
Denne kode afvikles enten på vores server eller på din enhed.

4. Hvad er en web beacon?
Et web beacon (eller pixel tag) er en lille stump tekst eller billede på en hjemmeside, der bruges til
at overåge traﬁkken på hjemmesiden. For at gøre det, bliver der gemt forskellige data om dig i web
beacons.

5. Sammentykke
Når du besøger vores websted for første gang, viser vi dig en pop-up med en forklaring om cookies.
Så snart du klikker på "Gem præferencer", accepterer du, at vi bruger de kategorier af cookies og
plug-ins, du valgte i pop-up, som beskrevet i denne cookie-erklæring. Du kan deaktivere brugen af 
cookies via din browser, men bemærk at vores websted muligvis ikke længere fungerer korrekt.
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5.1 Manage your consent settings

6. Cookies
6.1 Tekniske eller funktionelle cookies
Nogle cookies sikrer, at visse dele af hjemmesiden fungerer korrekt, og at dine brugerpræferencer
forbliver kendte. Ved at placere funktionelle cookies gør vi det lettere for dig at besøge vores
websted. På denne måde behøver du ikke gentagne gange at indtaste de samme oplysninger, når du
besøger vores websted, og for eksempel forbliver varerne i din indkøbskurv, indtil du har betalt. Vi
kan placere disse cookies uden dit samtykke.
6.2 Analysecookies
Vi bruger analytiske cookies til at optimere webstedsoplevelsen for vores brugere. Med disse
analytiske cookies får vi indsigt i brugen af  vores websted. Vi beder din tilladelse til at placere
analytiske cookies.
6.3 Markedsføringscookies
Vi bruger ikke nogen annoncecookies på dette websted.
6.4 Sociale medieknapper
På vores websted har vi inkluderet knapper til Facebook, Twitter og Pinterest til promovering af
websider (f.eks. "like", "pin") eller deling (f.eks. "tweet") på sociale netværk som Facebook, Twitter
og Pinterest. Disse knapper fungerer ved hjælp af kodestykker, der kommer fra Facebook, Twitter og
Pinterest selv. Denne kode placerer cookies. Disse sociale medieknapper kan også gemme og
behandle visse oplysninger, så en personlig reklame kan vises til dig.
Læs fortrolighedserklæringen på disse sociale netværk (som kan ændres regelmæssigt) for at læse,
hvad de gør med dine (personlige) data, som de behandler ved hjælp af disse cookies. De data, der
hentes, anonymiseres så meget som muligt. Facebook, Twitter og Pinterest beﬁnder sig i USA.

7. Placerede cookies
WordFence
Vi bruger WordFence til website security. Læs mere
Navn

Opbevaring

Funktion

Formål, indtil undersøgelsen
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wf-scan-issue-expanded-*
wf-scan-issue-expanded-*
wf-scan-issue-expanded-*
wf-scan-issue-expanded-*
wf-scan-issue-expanded-*
Functional
wfwaf-authcookie-*

Determine if the user is logged
in

12 hours

Deling
For mere information, bedes du læse WordFence Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Wistia
Navn

Opbevaring

Funktion

persistent

Stores if the user has seen
embedded content

Statistics
wistia-video-progress-*

Deling
Disse data deles ikke med tredjepart.

WordPress
Vi bruger WordPress til website development. Læs mere
Navn

Opbevaring

Funktion

WP_DATA_USER_*

session

Store user preferences

wordpress_test_cookie

none

Checks if cookies can be placed

wordpress_logged_in_*

persistent

Keep users logged in

Functional

Deling
Disse data deles ikke med tredjepart.

WP-Optimize
Navn

Opbevaring

Funktion

Formål, indtil undersøgelsen
tablesorter-savesort
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Deling
Disse data deles ikke med tredjepart.

Complianz
Vi bruger Complianz til cookie consent management. Læs mere
Navn

Opbevaring

Funktion

cmplz_stats

60 dage

Store cookie consent
preferences

complianz_policy_id

60 dage

Register accepted cookie policy
ID

cmplz_all

60 dage

Store cookie consent
preferences

complianz_consent_status

60 dage

Store cookie consent
preferences

Functional

Deling
For mere information, bedes du læse Complianz Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Diverse
Navn

Opbevaring

Funktion

Formål, indtil undersøgelsen
slider-5
ssPanelHeight
slider-12
slider-8
slider-9
slider-4
ssPanelLeft
ss-slider-editor-popup34
ssPanelTop
slider-7
slider-2
slider-6
wistia
jStorage
jStorage_update
loglevel
undeﬁned
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slider-10
slider-11
current_folder
slider-3
_wsm_ref_*
_wsm_id_*
nextendsession
_wsm_ses_*
Deling
Disse data deles ikke med tredjepart.

8. Dine rettigheder med hensyn til personlige data
Du har følgende rettigheder med hensyn til dine personlige data:
Du har ret til at vide, hvorfor dine personlige data er nødvendige, hvad der vil ske med dem,
og hvor længe de bliver opbevaret i.
Ret til adgang: Du har ret til at få adgang til dine personlige data, der er kendt af os.
Ret til rettelse: Du har ret til at supplere, rette, slette eller blokere dine personlige data, når
du ønsker det.
Hvis du giver os dit samtykke til at behandle dine data, har du ret til at tilbagekalde dette
samtykke og til at slette dine personlige data.
Ret til at overføre dine data: Du har ret til at anmode om alle dine personlige data fra den
Behandlingsansvarlige og overføre dem i sin helhed til en anden Behandlingsansvarlig.
Ret til indsigelse: du kan gøre indsigelse mod behandlingen af  dine data. Vi overholder
dette, medmindre der er berettigede grunde til behandling.
Kontakt os for at udøve disse rettigheder. Se kontaktoplysningerne nederst i denne cookie-erklæring.
Hvis du har en klage over, hvordan vi håndterer dine data, vil vi gerne høre fra dig, men du har også
ret til at indsende en klage til tilsynsmyndigheden (Datatilsynet).

9. Aktivering/deaktivering og sletning af cookies
Du kan bruge din internetbrowser til automatisk eller manuelt at slette cookies. Du kan også
speciﬁcere, at visse cookies muligvis ikke placeres. En anden mulighed er at ændre indstillingerne
for din internetbrowser, så du modtager en besked, hver gang en cookie placeres. For mere
information om disse indstillinger, se instruktionerne i Hjælp-afsnittet i din browser.
Bemærk, at vores websted muligvis ikke fungerer korrekt, hvis alle cookies er deaktiverede. Hvis du
sletter cookies i din browser, placeres de igen efter dit samtykke, når du besøger vores websteder
igen.
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10. Kontaktdetaljer
For spørgsmål og / eller kommentarer til vores cookiepolitik og denne erklæring, bedes du kontakte
os ved hjælp af følgende kontaktoplysninger:
Miljø & EnergiCentret
Høje Taastrup Boulevard 54
2630 Taastrup
Danmark
Internet side: https://mec-ht.dk
Email: mec@mec-ht.dk
Telefonnummer: +45 43 30 42 00
Denne cookiepolitik blev synkroniseret med cookiedatabase.org på 6. juni 2020

Indstillinger for cookie-samtykke
block_ajax_content => 0
do_not_track =>
consenttype => optin
region => eu
geoip =>
categories => <div class="cmplz-categories-wrap"><label><input style="color:#ﬀf"
data-category="cmplz_functional" class="cmplz-consent-checkbox cmplz-classiccheckbox cmplz_functional" checked disabled type="checkbox">Funktionsdygtigecookies</label></div><div class="cmplz-categories-wrap"><label><input
style="color:#ﬀf" data-category="cmplz_stats" class="cmplz-consent-checkbox cmplzclassic-checkbox cmplz_stats" type="checkbox">Statistikker</label></div><div
class="cmplz-categories-wrap"><label><input style="color:#ﬀf" datacategory="cmplz_marketing" class="cmplz-consent-checkbox cmplz-classic-checkbox
cmplz_marketing" type="checkbox">Marketing</label></div><style>#cc-window.ccwindow .cmplz-categories-wrap .cc-check svg {stroke: #ﬀf}</style>
checkbox_style => classic
use_categories => legacy
use_categories_optinstats => no
accept => Alle cookies
revoke => Indstillinger
dismiss => Kun funktionelle
dismiss_timeout => 10
accept_all_background_color => #0085ba
accept_all_text_color => #ﬀf
accept_all_border_color => #0073aa
functional_background_color => #1c751a
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functional_text_color => #ﬀf
functional_border_color => #1c751a
readmore_optin => Læs mere
accept_informational => Godkend
message_optout => Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.
message_optin => Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.
readmore_optout => Cookie Policy
readmore_optout_dnsmpi => Do Not Sell My Personal Information
banner_width =>
soft_cookiewall =>
dismiss_on_scroll =>
dismiss_on_timeout =>
cookie_expiry => 60
view_preferences => Se præferencer
save_preferences => Gem præferencer
accept_all => Accept all
privacy_link_us => #
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