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Hvad er cookies?
Cookies er små datafiler, der normalt gemmes på din computer, smartphone, iPad
eller lignende for at indhente data, når du gennemser og bruger websteder og
onlinetjenester. Cookies er ikke aktive filer; de kan altså ikke udvikle virus eller spore
indhold på din computer. Det eneste, de gør, er at sende anonyme oplysninger
tilbage til os om f. eks. besøgstidspunkt, -varighed osv. De anvendes i stort omfang
til at få websteder til at fungere, eller til at få dem til at fungere mere effektivt.

Hvorfor anvender vi cookies?
I Mollerup Golf Club vil vi gerne tilbyde vores brugere en overskuelig og
brugervenlig hjemmeside. For at sikre os, at indholdet på siden er relevant og til at
finde rundt i, benytter vi os af cookies. Cookies giver os vigtige informationer om,
hvordan vores side bliver brugt, hvilke sider der bliver set mest, hvor længe vores
brugere bliver på siderne osv.

Hvordan anvender vi cookies?
Vi og vores tjenesteudbydere bruger følgende typer cookies:






Nødvendige cookies
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at
aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til
sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt
uden disse cookies.
Præference cookies
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger,
der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit
foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Statistisk cookies
Statistik cookies hjælper med at forstå, hvordan de besøgende interagerer
med vores hjemmeside ved at indsamle og rapportere oplysninger
anonymt.



Mollerup Golf Clubs hjemmeside benytter Google Analytics til at indsamle
information om brugen af vores hjemmeside, bl.a. hvor trafikken kommer fra,
hvor mange besøgende vi har, hvilke sider der har flest besøg og lignende.
Google Analytics tillader ikke indsamling af personlige oplysninger som navn,
e-mailadresse m.m.
Marketing cookies
Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites.
Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den
enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts
annoncører.

Opbevaring af cookies
Cookies gemmes i et varierende antal måneder. Ønsker du at slette cookies inden
den automatisk udløber, har du altid mulighed for det ved hjælp af din
webbrowsers indstillinger.

