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COOKIEPOLITIK 
Vi vil gerne give dig den bedst mulige oplevelse, når du bruger vores hjemmeside. 
Derfor bruger vi cookies.  

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af 
websitet ved tilbagevendende besøg, og som gør det muligt at sende 
individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller 
f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke
et program, og den kan ikke indeholde virus.

Når du besøger dette website, modtager du automatisk en eller flere cookies. 

Som ejer af hjemmesiden placerer Danish Tax Chambers cookies. Vi anvender bl.a. 
cookies til at: 

• Genkende hvilken enhed, du tilgår hjemmesiden fra
• Registrere tidspunkter og varighed af besøg på hjemmesiden
• Identificere søgninger og bevægemønster
• Registrere gentagne besøg
• Identificere om du tilgår hjemmesiden via søgemaskine, søgeord eller

eksternt link

Derudover anvender vi 3. part cookies, som genererer bl.a. webstatistik. Til dette 
formål anvender vi 3. part cookies fra Google Analytics til at indsamle data om, 
hvordan du anvender vores hjemmeside. Vi anvender disse data til at forbedre din 
brugeroplevelse. Oplysningerne er anonyme og kan ikke identificere navngivne 
brugere.  

Oplysningerne indsamlet via cookies videregives ikke til tredjemand. 

Der er fra Danish Tax Chambers' hjemmeside links til andre hjemmesider. Du bør 
være opmærksom på, at der kan være en anden cookie-politik, hvis du vælger at 
følge et link.  

Sådan undgår du cookies 
Ønsker du ikke at acceptere cookies, har du mulighed for at indstille din 
browser til automatisk at afvise cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, 
kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning 
om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din 
harddisk. 

Du kan læse mere om kravene til cookies i Erhvervsstyrelsens vejledning til 
cookie-bekendtgørelsen, der kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk  

Hvis du vil i kontakt med os angående vores cookiepolitik, kan du altid sende en e-
mail til ev@dktc.dk eller kontakte os på telefon +45 4226 4284. 
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