Cookie-politik for Tetris A/S
Denne hjemmeside ejes og drives af Tetris A/S (”Tetris”), CVR-nr. 31 85 27 65, Rentemestervej 14, 2400
København NV.
Tetris er ansvarlig for al data, der indsamles og behandles via hjemmesiden og via de tjenester, vi tilbyder.
Denne cookie-politik beskriver blandt andet, hvilke cookies vores hjemmeside anvender og hvilke oplysninger,
de indsamler, hvad vi bruger disse oplysninger til, hvilke tredjeparter der har adgang til dem, og hvordan du
kan undgå brugen af cookies.
Har du spørgsmål til os, er du altid velkommen til at skrive til regnskab@tetris.as.

1. Hvad er cookies?
Cookies er små datafiler/tekstfiler, som vores hjemmeside gemmer på din computer eller andet IT-udstyr, når
du besøger hjemmesiden, og som indsamler oplysninger. Cookies bruges til at kunne genkende din computer
ved tilbagevendende besøg og til at følge din aktivitet på hjemmesiden.
Cookies er ikke et program og kan ikke indeholde virus, som kan overføres til din computer. Cookies indeholder
heller ikke oplysninger om, hvem du er, og hvor du bor m.v.
Anvendelsen af cookies på vores hjemmeside forudsætter dit samtykke.
2. Hvorfor anvender vi cookies og hvilke oplysninger indsamler de?
Cookies er med til at gøre brugen af vores hjemmeside bedre for dig, der besøger den. Ved hjælp af cookies
registrerer vi, om du har besøgt hjemmesiden før, og hvordan du bruger hjemmesiden. Cookies giver os et
overblik over dit besøg, så vi bedre kan optimere og målrette brugen af hjemmesiden til vores kunder og give
dig den bedst mulige brugeroplevelse. Cookies er også med til at give dig direkte adgang til sociale medier
med personlig tilpasset markedsføring.
De cookies, vi anvender, er til teknisk funktionalitet samt trafikmåling og brugermåling og hjælper os med at
analysere, hvordan du bruger hjemmesiden, så vi kan evaluere dit besøg på hjemmesiden, indsamle rapporter
om aktivitet på hjemmesiden til operatører af hjemmesiden og til at yde andre serviceydelser med relation til
hjemmesideaktivitet og internetbrug.
Nedenfor følger en oversigt over de fem typer cookies, vi bruger:
Nødvendige: Disse cookies hjælper med at sikre, at vores hjemmeside fungerer ved at aktivere
grundlæggende funktioner som for eksempel sidenavigation. Hjemmesiden fungerer ikke korrekt uden disse
cookies, og du kan ikke afvise disse cookies, når du bruger vores hjemmeside.
Funktionelle: Disse cookies gør det muligt for vores hjemmeside at huske dit valg af indstillinger, som påvirker,
hvordan siden vises. Funktionelle cookies gør, at du bliver husket, mens du browser rundt på vores
hjemmeside i en enkelt session eller fra gang til gang, hvis du ønsker dette. De hjælper med
sikkerhedsproblemer og overholdelse af regler. Du kan afvise disse cookies.
Analytiske: Disse cookies bruger vi til at spore adfærden for besøgende på vores hjemmeside i anonym form,
så vi kan måle og optimere effektiviteten for vores hjemmeside. Vi sporer f.eks. hvordan du bruger vores
hjemmeside, og hvilke funktioner du kigger på. Du kan afvise disse cookies.
Sociale medier og annoncer: Cookies til integration af sociale medier giver dig mulighed for at oprette
forbindelse til dine sociale netværk og dele indhold fra vores hjemmeside via sociale medier.

Markedsføringscookies (fra tredjemand): Disse cookies indsamler oplysninger, som bidrager til at skræddersy
annoncer til dine interesser, både på og uden for vores hjemmeside. Deaktivering af markedsføringscookies
kan medføre, at du ser annoncer, som ikke er lige så relevante for dig, eller at du ikke kan oprette korrekt
forbindelse til Facebook og andre sociale medier, og/eller at du ikke kan dele indhold på sociale medier. Du
kan afvise disse cookies.
Nogle tredjeparter sætter deres markedsføringscookies på vores hjemmeside – efter aftale med os – så vi kan
sammenligne de interesser, du har udvist på vores hjemmeside, med interesse du har udvist på andre
hjemmesider. Cookies, som sættes af tredjeparter på vores hjemmeside, administreres ikke af os men af de
pågældende tredjeparter. I afsnittet ”Tredjepartscookies” kan du se, hvilke markedsføringscookies fra
tredjepart vi har på vores hjemmeside, samt et link til, hvordan de håndterer dine cookiedata.
Du kan se en liste over hvilke cookies hjemmesiden bruger, til hvilke formål de enkelte cookies bruges, hvem
der sætter den enkelte cookie og hvor længe cookies opbevares på dit udstyr her.
3. Tredjepartscookies på vores hjemmeside
Nogle af de markedsføringscookies, som aktiveres på din enhed, når du besøger vores hjemmeside og har
accepteret cookies, ejes af tredjeparter, som behandler de data, som de pågældende cookies giver adgang
til. Du kan læse om disse tredjeparter nedenfor.
Adobe Analytics, Adobe Target og Celebrus: Tetris-koncernen bruger disse værktøjer til at måle effektiviteten
for vores hjemmeside på anonymt niveau og til at spore brugeradfærd. Vi bruger værktøjerne til at opbygge
profiler over besøg/besøgende og segmenter. Tetris-koncernen har fokus på at skabe relevante og
inspirerende oplevelser på tværs af alle vores kanaler og de besøgendes enheder, og disse værktøjer hjælper
os med det. Cookies på dette område er kategoriseret som analytiske cookies og markedsføringscookies –
Tetris ejer de data, de indsamler på vores hjemmeside, og vi bestemmer, hvad de kan bruges til.
Du kan læse Adobes persondatapolitik her.
Du kan læse D4t4 Solutions’ (leverandør af Celebrus-systemet) persondatapolitik her
Facebook, Twitter og LinkedIn: Tetris-koncernen anvender retargeting-cookies (”pixels”) fra Twitter, Facebook
og LinkedIn. Disse pixels bruges til at udarbejde statistiske analyser og udføre profilering med henblik på
direkte markedsføring. Cookies på dette område er markedsføringscookies. Når vi/du benytter disse tjenester
fra Facebook, Twitter og LinkedIn, gælder deres cookieregler. Du kan læse mere om deres cookiepolitikker
her:
• Facebook
• Twitter
• LinkedIn
Google Ads’ konverteringssporing: Googles konverteringssporing giver os viden om, hvorvidt den trafik, vi
køber fra Googles søgemaskine, har den ønskede virkning. Cookies på dette område er
markedsføringscookies. Når vi/du benytter disse tjenester fra Google, gælder deres cookieregler.
Du kan læse Googles cookiepolitik her.
4. Samtykke til vores brug af cookies
Når du første gang besøger vores hjemmeside, sætter vi cookies, som er nødvendige for at drive, forbedre og
måle effektiviteten for vores hjemmeside (nødvendige, funktionelle og analytiske cookies) på din enhed. Du vil
automatisk blive bedt om at acceptere vores cookie-politik via et banner, inden du kan benytte vores
hjemmeside. Accepterer du vores cookie-politik siger du også ja til markedsføringscookies.
5. Hvis du ikke ønsker, at vi anvender cookies

Hvis du ønsker at afvise cookies, skal du klikke på linket til afvisning i banneret. Dermed fjernes eller
deaktiveres alle funktionelle og analytiske cookies, og der sættes ikke nogen markedsføringscookies. Der
sættes stadig nødvendige cookies for at sikre, at vores hjemmeside fungerer og husker dit cookievalg.
De fleste browsere er sat til automatisk at acceptere cookies, men hvis du ikke ønsker, at der indsamles
oplysninger, bør du ændre det i dine indstillinger på din computer og undlade videre brug af vores hjemmeside,
idet det kan gå ud over funktionaliteten på vores hjemmeside.
Du kan også vælge at få din computer til at advare dig, hver gang der sendes en cookie, eller du kan vælge
at deaktivere alle cookies – dog undtaget de nødvendige cookies (se afsnit 2). Alle browsere er lidt forskellige,
så kig i din browsers hjælpefunktion for at finde den rigtige måde at ændre dine cookieindstillinger på.
6. Sådan behandler Tetris personoplysninger
Læs, hvordan Tetris behandler personoplysninger, her
Bemærk, at når du via vores hjemmeside tilmelder dig vores nyhedsbrev eller interesselister, oplyser du navn
og e-mailadresse. Vi bruger disse oplysninger til at behandle og besvare din henvendelse. Vi bruger ikke
cookies til at gemme oplysningerne.

