
ERKLÆRING OM COOKIES BUDGETAIR.DK 

Vi, Travix Nederland B.V. (“Travix”), lagrer cookies, web beacons, Javascript og pixel tags (“cookies”) på 

dit apparatur, når du besøger vores webside Budgetair.dk. Næste gang du besøger en af disse websider 

sikrer cookies, at dit apparatur bliver genkendt.  

1. Hvilke cookies vi lagrer og hvorfor 

Funktionelle cookies  

Disse cookies er nødvendige for basale funktioner på siden og er derfor placeret, når du besøger vores 

websider. Disse cookies husker dine præferencer, når du bruger vores websider. De anvendes også til at 

distribuere belastningen på vores servere, som holder siden tilgængelig, samt til sikkerhedsformål. Se en 

liste over disse cookies. 

 

Analytiske cookies  

 

Denne type cookies anvendes til at indsamle information om den måde, hvorpå besøgende bruger 

Travix´s websider, herunder information om de mest besøgte sider samt antal af viste fejlbeskeder. Disse 

cookies hjælper Travix med at forbedre sine websider. Se en liste over disse cookies. 

 

Markedsføringsmæssige cookies 

 

Disse cookies placeres typisk på Travix’s websider af markedsføringspartnere, annoncerende netværk 

samt platforme for sociale medier. Disse tredjeparter agerer som mellemled for at bringe vores indhold til 

dig, så som beskeder, tilbud, social media og annoncer. Disse tredjeparter indsamler også data via vores 

websider ved brug af cookies. Behandlingen af disse data er underlagt deres datapolitik. Se en liste over 

disse parter og cookies. Disse cookies anvendes til at:  

 

 skabe forbindelse til sociale medier, så du kan forbinde til og dele indhold fra vores websider via 

de sociale medier; 

 indsamle information som hjælp til bedre at kunne tilpasse markedsføring til dine interesser, både 

på og udenfor vores websider; 

 begrænse antallet af visninger af vores annoncer; 

 at nå ud til vores besøgende ved at give relevant, personaliseret information gennem forskellige 

typer medier, såsom mail, sociale medier og bannerreklamer baseret på dine handlinger på vores 

websider; 

 måle effektiviteten af vores markedsføringskampagner. 

2. Regulér hvilke cookies vi lagrer og har adgang til 

Hvis du gerne vil ophæve dit samtykke, kan du indstille dine browsers indstillinger til at slette vores eller 

tredjeparters cookies. Du kan også indstille din browser til at forhindre websider i at placere cookies eller 

cookies fra tredjeparter i det hele taget. Hvis du forhindrer os i at placere specifikke cookies, vil du 

muligvis opleve, at nogle funktioner ikke er tilgængelige, eller at visse dele af websiden ikke kan vises. 

Find ud af, hvordan du kan tilpasse indstillingerne for forskellige browsere: 

 

https://s1.travix.com/budgetair/DK/buadk-cookie-list-dk.pdf
https://s1.travix.com/budgetair/DK/buadk-cookie-list-dk.pdf
https://s1.travix.com/budgetair/DK/buadk-cookie-list-dk.pdf
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 Chrome 

 Firefox 

 Internet Explorer 

 Safari 

3. Spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af dine informationer, info@budgetair.dk os gerne til enhver 

tid. 

Denne erklæring blev senest opdateret den 16 januar 2018. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=en_US
mailto:info@budgetair.dk

