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Indledning til cookiepolitik 
Hos LEASO ApS gør vi os umage for at tilbyde en overskuelig hjemmeside og en nem software, der samarbejder 
med dig om de mest relevant oplysninger for dig. For at det kan lade sig gøre, bruger vi cookies. Det giver os 
mulighed for at indsamle, behandle og sortere oplysninger om, hvordan du anvender vores systemer. 

LEASO ApS brug af cookies kan medføre videre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du læser 
vores persondatapolitik. 

Ejer og kontaktoplysninger 
a) LEASO-softwaren og hjemmesiden drives og ejes af: 

LEASO ApS 

Trianglen 8C 

6000 Kolding 

CVR-nr.: 38112104 

Telefon: 71 995 200 

E-mail: info@leaso.dk 

Hjemmeside: www.leaso.dk 

Generel information om cookies 
a) Hvad er en cookie? 

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer, mobil eller tablet, for at kunne se, hvad der sker 
under dit besøg og for at kunne genkende enheden. 

 
b) Hvordan bruger LEASO ApS cookies?  

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmeside og software til at fungere optimalt.  
Cookies hjælper os med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette 
hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har downloadet, om du tidligere har 
besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden.  
Vi bruger også cookies til at målrette vores software specifikt til dig og lave statistik over dine præferencer. 
Cookies gør det muligt at vise indhold, der er relevant for dig. 
 

c) Tredjepartscookies 
Blandt de cookies, der sættes, kommer nogen fra andre virksomheder end LEASO ApS. I cookie-ikonet kan du 
se hvilke virksomheder, der sætter cookiesne og finde links til deres privatlivspolitikker. 
 

d) Sådan afviser eller sletter du dine cookies 
Du kan altid afvise cookies på vores side, ved at klikke på cookieikonet nederst på siden og vælge de forskellige 
typer cookies vi bruger fra eller til. Du kan også fravælge cookies fra særlige individuelle tredjeparter forneden. 

e) Sådan sletter du dine cookies 
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC /computer med en 
nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete. 
 
Du kan finde yderligere information om hvordan du kan håndtere og slette dine cookies i din browser her; 
https://minecookies.org/ 
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Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle. 

Optimering af vores tjenester 
a) Teknisk funktionalitet  

Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer. Fx om du har accepteret cookies eller ej. 
 

b) Trafikmåling og brugerstatistik 
Trafikmåling og besøgsstatistik, som vi primært bruger til at forbedre hjemmesidens indhold og navigation. Vi 
bruger egne cookies, Google analytics, Google Tag manager, Siteimprove og med mellemrum spørgeskemaer og 
Usabilla, der giver input til brugen af au.dk. Der sættes både sessionscookies og permanente cookies.  
Der registreres anonyme informationer, som hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke sider du ser, om din 
computer har besøgt os før, hvilken hjemmeside du kom fra, hvilken browser og styresystem du bruger. I visse 
tilfælde gemmes også personhenførbare data, nemlig ip-adresse, men hvor det er muligt, slår vi dette fra. 
 

c) Adfærdsbaseret 
Adfærdsbaseret individuelt målrettet levering af indhold, så vi kan vise dig de oplysninger, som vi formoder, er 
mest relevante for dig.  
Der registreres informationer, som hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke sider du ser og om du 
interagerer med specifikke elementer på siden. Formålet er at opsamle information om adfærd på siden for at 
kunne målrette og segmentere indhold i henhold til vores forventning om dine ønsker. 
 

d) Visning af indhold 
Visning af indhold fra sociale medier: Facebook, Twitter og Instagram. Der sættes både sessionscookies og 
permanente cookies, der har en levetid på op til 2 år. Der registreres anonyme informationer, som hvor lang tid 
man besøger hjemmesiden, hvilke sider man ser. I visse tilfælde gemmes også personhenførbare data, nemlig IP-
adresse, men hvor det er muligt, slår vi dette fra. Hvis du samtidig med dig besøg er logget ind på én af 
tjenesterne, er det muligt for dem at kombinere disse data med din profil. 
 

e) Særligt vedrørende LEASO-softwaren 
I forbindelse med LEASO-softwaren sættes cookies fra vores servere. Der sættes en permanent cookie, der har 
en levetid på op til 2 år. Denne bruges til at identificere unikke besøgende. Derudover sættes der to 
sessionscookies, som udløber efter 30 minutter. LEASO-softwaren registrerer gennem disse cookies hvor lang 
tid man besøger hjemmesiden, hvilke sider man ser, om computeren har besøgt os før, hvilken hjemmeside man 
kom fra, hvilken browser og styresystem, man bruger. Formålet med de indsamlede data er at målrette og 
segmentere informationer til enkeltpersoner. 
 

f) Tredjeparts services 
Vi bruger også tredjeparts services til forskellig funktionalitet: 
 

• Videoafspilning: Youtube, Vimeo og Kaltura. Der sættes både sessionscookies og permanente cookies. 
Gemmer brugerens præferencer for indlejrede videoer. 

• Kort: Google maps. Gemmer brugerens præferencer og information når brugeren ser sider, med 
indlejret indhold fra Google Maps. 

• Kalenderfunktionalitet: Calendly. Der sættes både sessionscookies og permanente cookies. Der 
registreres anonyme informationer såsom hvilken hjemmeside du kom fra og om du er logget ind. 


