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C O O K I E P O L I T I K  
 

1. INTRODUKTION 

1.1 Når du besøger Arbejdernes Byggeforenings hjemmeside, vil vi gerne bruge vores egne samt 

tredjeparters cookies til at sikre, at understøtte websitets funktionalitet, med henblik på at give dig 

en bedre brugeroplevelse samt til analyse- og markedsføringsformål. Det kan du læse mere om i 

denne cookiepolitik.  

 

1.2 Cookies er små tekstfiler, som gemmes i din browser for bl.a. at kunne huske dig og/eller din 

adfærd samt dine indstillinger, når du vender tilbage til hjemmesiden. Vi bruger desuden cookies 

til at kunne målrette markedsføring, herunder tilbud og nyheder, specifikt til dig, baseret på dine 

interesser på hjemmesiden. Hvis du vil vide mere om cookies, og hvordan de fungerer, kan du 

besøge www.allaboutcookies.org. 

 

1.3 Nedenfor kan du læse mere om de forskellige typer af cookies.  

 

 

2. TYPER AF COOKIES  

2.1 Nødvendige (tekniske) cookies  

 

2.1.1 Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at understøtte funktioner, 

såsom side-navigation og adgang til sikre områder af websitet. Websitet kan ikke fungere optimalt 

uden disse cookies.  

 

2.2 Funktionelle cookies 

 

2.2.1 Vi indsamler oplysninger om dine fortrukne indstillinger og valg på websitet. Det gør vi for at kunne 

vise dig den version af websitet, der passer til dine præferencer. Oplysningerne bliver brugt til at 

afgøre, hvilken region og sprog du foretrækker, til at vise videoer og andre visuelle elementer på 

websitet. 

 

2.3 Statistiske cookies 

 

2.3.1 Vi indsamler oplysninger om, hvordan du interager med vores website, herunder hvor ofte du be-

søger siden og hvilke sider du kigger på. Det gør vi for at kunne optimere design, brugervenlighed 

og styrke effektiviteten af websitet. Derudover bruger vi oplysningerne til at give dig personaliseret 

indhold og udarbejde markedsanalyser.  

 

2.4 Markedsføringscookies 

 

2.4.1 Når cookies bruges i et kommercielt henseende til at målrette annoncer og tilbud til dig, er der tale 

om markedsføringscookies. Markedsføringscookies indsamler oplysninger ved at følge dig på de 

enkelte hjemmesider, på samme måde som personaliserede cookies gør. Markedsføringscookies 

er derfor også ”trackingcookies”. De indsamlede oplysninger bruges til at skabe et overblik over 

dine interesser, vaner og aktiviteter for at vise relevante annoncer for ting, du tidligere har kigget 

på.  

http://www.allaboutcookies.org/


 

 

Arbejdernes Byggeforening samler for nuværende ikke data til brug af marketing. Marketing coo-

kies indsamler generelt oplysninger om dine interesser, herunder hvilke sider og annoncer du klik-

ker på, hvilke produkter eller ydelser du viser interesse for, på websites. De bruges til at vise dig 

annoncer, der er relevante for dig og dine interesser. 

 

2.5 Tredjepartscookies 

 

2.5.1 Udover de cookies, vi selv placerer på vores hjemmeside, anvender vi en række tredjepartscookies 

til at indsamle data på hjemmesiden. Nedenfor kan du se de forskellige typer af tredjepartscookies, 

som anvendes, samt deres formål og levetid. 

 

 

3. VORES COOKIES 

3.1 I skemaet nedenfor kan du se en oversigt over de cookies, vi anvender på hjemmesiden, herunder 

formål og levetid for de forskellige cookies. Skemaet indeholder både en oversigt over vores egne 

cookies samt relevante tredjepartscookies. 

 

Navn Formål og beskrivelse Levetid  Udbyder 

Nødvendige    

LB Denne cookie benyttes til at god-

kende betaling 

Session Arbejdernes Byg-

geforening 

AWSALBAPP-2 Denne cookie benyttes i forbin-

delse med load-balancering. Dette 

effektiviserer hjemmesidens ha-

stighed ved at fordele trafikken ud 

på flere servere 

7 dage Arbejdernes Byg-

geforening 

ASP.NET_SessionId Denne cookie sørger for at kunne 

holde styr på din session, så dine 

forespørgsler kan identificeres 

som værende dine på serveren. 

Sessionscookien indeholder ingen 

personlige oplysninger som kan 

bruges til at identificere dig som 

person. 

Session Arbejdernes Byg-

geforening 

AWSALBAPP-1 Denne cookie benyttes i forbin-

delse med load-balancing. Dette 

effektiviserer hjemmesidens ha-

stighed ved at fordele trafikken ud 

på flere servere 

7 dage Arbejdernes Byg-

geforening 

InComCookieConsent Denne cookie benyttes til at 

gemme brugeres valg af cookies 

365 dage Arbejdernes Byg-

geforening 

CONSENT Denne cookie bruges af google til 

at se om du har givet samtykke til 

cookies inden den opsamler data 

omkring din adfærd. 

730 dage 3.part Google 

ADC_SESSION Denne cookie sikrer en forbin-

delse til digitaliseringsstyrelsen i 

0 sekunder Digitaliseringssty-

relsen 



 

 

forbindelse med vores webtilgæn-

gelighedserklæring som videre-

sendes til was.digst.dk. Denne 

cookie slettes når du forlader vo-

res website. 

AWSALBAPP-0 Denne cookie benyttes i forbin-

delse med load-balancing. Dette 

effektiviserer hjemmesidens ha-

stighed ved at fordele trafikken ud 

på flere servere 

7 dage Arbejdernes Byg-

geforening 

Funktionelle    

YSC Denne cookie bruges af youtube 

til at huske hvilke valg du tager 

når du ser en youtube video. 

Denne cookie slettes når du luk-

ker din browser. 

Session 3.part Google 

CONSENT Denne cookie bruges af google til 

at se om du har givet samtykke til 

cookies inden den opsamler data 

omkring din adfærd. 

730 dage 3.part Google 

VISI-

TOR_INFO1_LIVE 

Denne cookie bruger YouTube til 

at vurdere din internethastighed 

for at se, om du skal bruge en ny 

eller gammel videoafspiller. 

25 minutter, 55 

sekunder 

3.part Google 

Statistiske    

_gat Arbejdernes Byggeforening bruger 

denne cookie til at se forskel på 

besøgende der besøger vores 

website. Data bruges til opfølg-

ning og statistik. Der gemmes ikke 

personlige data i forbindelse med 

denne cookie. 

0 sekunder 3.part Google 

_gid Vi bruger denne cookie til at følge 

op på hvordan vores besøgende 

bevæger sig rundt på vores hjem-

meside. Vi gemmer ikke person-

lige data men blot hvordan du klik-

ker rundt på arbejdernesbyggefor-

ening.dk. 

1 dag  

_ga Vi bruger denne cookie til at følge 

op på unikke besøgende på vores 

website. Data bruges til at vi kan 

følge op på antal besøgende, an-

tal besøgte sider og kampagneop-

følgning. Der gemmes ikke per-

sonlige data med denne cookie. 

1 timer, 45 mi-

nutter, 7 sekun-

der 

3.part Google 

Marketing    



 

 

_gcl_au Vi bruger denne cookie til, gen-

nem Google Tag Manager, at se 

om brugere på vores website gør 

de ting vi forventer. Vi kalder det 

"konverteringer". Der bliver ikke 

gemt personfølsomme data 

90 dage 3.part Google 

 

 

4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

4.1 Nogle af de cookies, vi eller vores samarbejdspartnere anvender kan indebær behandling af dine 

personoplysninger, fx oplysninger om din IP-adresse eller lignende.  

 

4.2 Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger på vores hjemmeside: https://arbej-

dernesbyggeforening.dk/arbejdernes-byggeforening/persondata/  

 

5. SÅDAN AFVISER, SLETTER ELLER TRÆKKER DU SAMTYKKE TILBAGE 

5.1 Du kan til enhver tid altid trække dit samtykke tilbage til cookies med omgående virkning, ved at 

trykke på det lille cookie-ikon nederst til venstre på websitet. Når du trykker på cookie-ikonet, åb-

ner banneret op igen, og du kan nu ”Slukke eller tænde” for de cookies, som du vil give samtykke 

til. Hvis du ”Slukker” for alle cookies, trykker du på knappen ”Kun de nødvendige”. Dit samtykke 

bliver omgående opdateret.  

 

Du kan også altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i dit internet brow-

ser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal her være 

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

de kræver, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.  

 

Du kan også slette cookies, der allerede er sat, og trække dit samtykke tilbage. Benytter du en 

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

SHIFT + Delete 

 

Hvis du ikke ønsker at tillade brug af cookies på vores hjemmeside, har du mulighed for at afvise 

dem, eller deaktivere dem på et senere tidspunkt, direkte i din browser. Vi anbefaler, at du bruger 

følgende vejledninger til, hvordan du fjerner cookies i de forskellige browsere:  

 

• Vejledning til at fjerne cookies fra Internet Explorer 

• Vejledning til at fjerne cookies fra Mac OS  

• Vejledning til at fjerne cookies fra Google Chrome 

• Vejledning til at fjerne cookies fra Microsoft Edge 

• Vejledning til at fjerne cookies fra Mozilla Firefox 

• Vejledning til at fjerne cookies fra iPad, iPhone, iPod touch 

 

 

https://arbejdernesbyggeforening.dk/arbejdernes-byggeforening/persondata/
https://arbejdernesbyggeforening.dk/arbejdernes-byggeforening/persondata/
https://support.microsoft.com/da-dk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/da-dk/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da
https://support.microsoft.com/da-dk/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-fra-websteder
https://support.apple.com/da-dk/HT201265


 

 

6. KONTAKTOPLYSNINGER 

6.1 Boligorganisationens kontaktoplysninger  

  

Arbejdernes Byggeforening 

Færgegården 1 

8600 Silkeborg 

Tlf. 86 82 37 88 

Mail info@arbejdernesbyggeforening.dk 

 

 

Godkendt af lederteam 13.12.2022 

Politik er offentliggjort på hjemmesiden for Arbejdernes Byggeforening                                                

 

mailto:info@arbejdernesbyggeforening.dk

