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Cookiedekleration 

........................................................................................................................................................... 

Vi gør opmærksom på, at denne hjemmeside bruger cookies 

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger: 

Denne hjemmeside er drevet og ejet af: 

Deichmann Sko ApS 

CVR 27278388 

E-mail: onlineshop-dk@deichmann.com 

Tlf: 33 34 38 14 hverdage 9-17 

 

Hvad er en cookie? 

Cookies er nødvendige, for at få hjemmesiden til at fungere, og det er små datafiler, som vi 

gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne 

genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. 

Vi anvender cookies med følgende formål: 

 For at vi kan genkende dig ved dit næste besøg, og dermed gendanne dine ønskede 

standardindstillinger (betalings- og leveringsmetode), samt valgte præferencer såsom sprog 

eller valg, der gør navigationen enklere. 

 For at vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. De de 

fleste af vore cookies er relateret til den enkelte session på computeren. Disse cookies bliver 

ikke gemt på computeren. Når du forlader hjemmesiden, bliver også disse midlertidige cookies 

slettet. Med hjælp fra den information vi har indsamlet under dit besøg på sitet, kan vi 

analysere hvordan brugerne benytter vores website. På den måde er det muligt for os, altid at 

optimere shoppen, ved at tilpasse indholdet eller gøre sitet mere brugervenligt. 

Brug af tjenesten Criteo 

Criteo bruger cookies til anonymt at registrere dataene for browsingadfærd og give dig 

kontekstualiserede annoncer (bannere, e-mails ...) alt efter dine interesser. Hvis du ikke længere 

ønsker at modtage de kontekstualiserede tilbud, skal du klikke her. 

Personlige produktanbefalinger 

For personlige produktanbefalinger fra vores onlineshop anvendes din ordrehistorik og 

søgeadfærd på onlineshoppen. Dette omfatter især vare- og produktkategorier, som du allerede 

har set på, søgt efter eller købt. Alle oplysninger, der er indsamlet til dette formål gemmes 

anonymt, således at vi ikke kan identificere dig som person. Du kan altid gøre indsigelse mod 

denne analyse af din søgeadfærd. Bemærk venligst, at hvis du ikke ønsker denne analyse, vil vi 

ikke længere kunne tilbyde dig dine personlige produktanbefalinger i denne browser. 
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Trackingpixels 

Trackingpixels udfører lignende funktioner som cookies. Vi bruger trackingpixels til måling af: 

brugeradfærd i nyhedsbrevet, for at styre tilbuddene i forbindelse med remarketing. Oplysningerne 

er anonyme og ikke forbundet med dine personlige oplysninger på din computer eller database. 

For at forhindre webbugs på vores websteder kan du bruge værktøjer som: Webwasher, bugnosys 

eller AdBlock (til Firefox-browseren). For at forhindre webbugs i vores nyhedsbrev, skal du indstille 

dit mailprogram, så det ikke vises i HTML. Webbugs bliver også forhindret, når du læser din e-mail 

offline. 

Ve Interactive 

Vi deler dine personlige oplysninger med Ve Global UK Limited, som hjælper os med at levere 

målrettede marketingkampagner. Klik her for at se deres privatlivspolitik for at se, hvordan dine 

personoplysninger behandles. 

Metapeople og Metaapes  

Vores samarbejdspartner til at følge dine søge- og læsevaner er Metapeople GmbH (Duisburg) og 

Metaapes GmbH (Duisburg). Informationen bliver indsamlet med henblik på at fremstille individuelt 

målrettet markedsføring, f.eks. banners. 

 

Sådan afviser eller sletter du dine cookies 

Afvisning af cookies 

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du 

finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, 

at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at 

hjemmesiden kan huske de valg, du foretager. 

 

Sletning af cookies 

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med 

en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + 

Delete 

 

Spørgsmål og klagevejledning 

Har du spørgsmål? 

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af 

personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 34 38 14 eller onlineshop-

dk@deichmann.com. 

 

https://www.ve.com/privacy-policy

