
Cookie Policy
MyMonii opsamler data omkring brugernes adfærd på vores digitale platforme. Den opsamlede data

anvendes til at gøre brugeroplevelsen og kommunikationen relevant for vores brugere. Dataen indsamles

blandt andet gennem cookies, som til enhver tid kan slettes eller blokeres i brugernes

internetindstillinger.

 

Hvad er cookies? 

En cookie er en tekstfil der lagres på brugerens computer, smartphone eller tablet. MyMonii bruger disse

cookies til at indsamle statistik om blandt andet brugernes demografi og adfærd på hjemmesiden.

Herunder antal besøg, hvilke sider der besøges, alder, køn, geografi og andre typer af interaktioner med

siden. En cookie er på ingen måde farlig for din computer og kan ikke identificere dig som person.

 

Hvor længe opbevares cookies?

Cookies lagres i varierende tidsperioder fra første besøg på hjemmesiden. Besøges hjemmesiden igen,

forlænges perioden, men cookies slettes automatisk efter deres udløb. Læs mere om at slette eller

blokere cookies nedenfor.

 

Sådan deaktiveres eller slettes cookies

Hvis du ikke ønsker cookies lagret i din webbrowser kan du blokere eller slette alle cookies. Find din

browser på listen herunder, og læs mere om hvordan du sletter eller blokerer cookies.

● Google Chrome

● Mozilla Firefox

● Microsoft Internet Explorer

● Apple Safari

Cookies på mymonii.dk

 Nødevendige Cookies

Cookies fra Webflow bruges til at gøre hjemmesiden anvendelig (opdateres)

 

Cookies fra Google Analytics

MyMonii benytter cookies fra Google Analytics til at evaluere brugen af webstedet, udarbejde rapporter

brugernes adfærd på hjemmesiden. Data fra Google analytics gør det muligt for MyMonii at forbedre

brugeroplevelsen på hjemmesiden.
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https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=Clear+Recent+History
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US


Navn: _ga Lagres i: 2 år

Navn: _gid Lagres i: 1 dag

Navn: _gat Lagres i: 1 minut

 

Cookies fra Facebook

MyMonii cookies fra Facebook til at evaluere adfærden på webstedet, samt drive adfærdsbaseret og

individuelt målrettet annoncering på andre websites.

Navn: fr Lagres i: 3 måneder

 

Kontakt

MyMonii Aps

Sluseholmen 1, 2450 KBH SV

Mail: hello@mymonii.com
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https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=hello@mymonii.com

