
Frivilligcenter SR-Bistands cookiepolitik 
 
Når du besøger Frivilligcenter SR-Bistands hjemmeside, indsamles oplysninger om dig, 
som bruges til at få siden til at fungere mest optimalt, samt til at vi kan blive klogere på 
trafikken på vores hjemmeside. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du 
slette dine cookies i din browsers indstillinger og undlade videre brug af vores 
hjemmeside. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og 
hvilke tredjeparter, der har adgang til dem. 
 
Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine data i vores privatlivspolitik. 
 
Dit samtykke til anvendelse af cookies gælder til følgende domæne: sr-bistand.dk  

 
Hvad er en cookie – og hvorfor gemmes den? 
En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det 
formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies er ikke en skadelig 
kode og kan ikke indeholde virus. 
  
Du kan blokere og slette cookies. Du kan ligeledes indstille din browser til ikke at gemme 
cookies. Hvis du vælger at gøre dette, kan du risikere, at hjemmesiden ikke fungerer 
optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. 
 
Tredjepart 
Vi benytter værktøjet Google Analytics til at følge trafikken og brug af vores hjemmeside. 
For at kunne genkende tilbagevendende brugere, anvendes en cookie med et unikt id. 
Oplysningerne gemmer Google på deres servere, så vi kan lave rapporter om brugen af 
hjemmesiden. Du kan fravælge, at Google Analytics sætter cookies fra hjemmesider. Her 
skal du downloade Googles Opt-out plugin. Læs Googles vejledning til at blokere for 
statistik cookies. 
 
Kontakt 
Har du brug for at vide mere om, hvordan vi behandler data og hvem der udgiver vores 
hjemmeside, så se vores privatlivspolitik. Du er også altid velkommen til at kontakte os. 
 
 
Cookies 
 
Google analytics 
 
Google Analytics gemmer tre forskellige cookies, der viser, om brugere har været på 

hjemmesiden før, hvilken søgemaskine der er brugt, samt hjælper os med at se, hvor 

mange besøgende vi har, hvor længe din session varer osv. Det er en permanent cookie, 

der gemmes ind til i op til to år, eller når du selv sletter den. Den sammenkører ikke med 

din IP-adresse og andre oplysninger. 

Cookies: 

Cookie Type Varighed Formål 



_ga Tredjepart -
permanent cookie fra 
Google analytics 

Udløber efter 2 år Genkendelse af bruger – 
om du har været på 
hjemmesiden før. 

_gid Tredjepart - 
permanent cookie fra 
Google analytics 

Udløber efter 24 timer Hjælper til at få 
oplysninger om brugen af 
hjemmesiden 

_gat Tredjepart - 
permanent cookie fra 
Google analytics 

Udløber efter 10 
minutter 

Hjælper til at effektivisere 
brug af hjemmesiden 

PHPSESSID Tredjepart - 
sessionscookie 

Udløber efter besøg Skiller brugere fra 
hinanden. 
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