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COOKIEPOLITIK 
 

Assembly Voting anvender i begrænset omfang cookies til at sikre brugeroplevelsen på vores 
webservices. I denne cookiepolitik kan du læse om de informationer vi indsamler, hvordan vi 
behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og 
hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger. 

 

Hvad er en Cookie? 

En cookie er en lille tekstfil, der bliver gemt i din browser, som gør, at vi kan genkende din 
computer, tablet eller mobiltelefon. Filen er ikke skadelig og kan ikke indeholde virus eller 
skadelige programmer. Via cookies registrerer vi oplysninger for at gøre hjemmesiderne og 
apps mere brugervenlige, effektive og målrettede. 

 

Hvilke Cookies bruger Assembly Voting og hvorfor? 

Session cookies 
Session cookies er nødvendige for at holde en forbindelse mellem din computer og en 
hjemmeside/applikation kørende. Det er tilfældet med valgsystemet, kandidatsystemet og 
Meetings, som du ikke kan bruge, hvis du har slået cookies fra i din browser. Session cookies 
slettes igen, når du lukker din browser. 

 

Persistent cookies 
Persistent cookies bliver lagret på din computer til at huske et valg, du har foretaget. Vi 
benytter persistent cookies i forbindelse med ”husk mig” funktionalitet som tilvælges i 
forbindelse med log ind i Kandidatsystemet og Meetings. Persistent cookies anvendes 
ligeledes til ”at huske” cookie warnings.   

 

Cookies til webstatistik 
Assembly Voting bruger cookies til at se, hvilke sider brugerne besøger og hvornår på hhv 
Kandidatsystemet og Meetings. Disse data bruger vi for at forstå, hvordan brugerne som en 
samlet gruppe navigerer rundt på vores hjemmesider, samt som dokumentation for brug af 
webservice overfor slutkunde. Oplysningerne har karakter af generel statistik og kan ikke føres 
tilbage til enkeltpersoner. 
Som værktøj til webstatistik bruger vi Google Analytics. 
Læs mere om, hvordan Google bruger cookies i Google Analytics (på engelsk) 
 

Assembly Voting bruger ip-adresse-anonymisering i Google Analytics, så Google 
anonymiserer hver enkelt ip-adresse. 
Læs mere om ip-adresse-anonymisering 

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=da&answer=2763052
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Sådan sletter du og undgår cookies 

Du kan selv styre, om du vil acceptere cookies – og om du vil slette dem. Det gør du i 
indstillingerne i browseren på din computer, telefon eller tablet. Hvis du slår cookies fra i din 
browser, så kan du ikke benytte de Assembly Voting webservices der kræver log ind. 

Cookies, som du har accepteret, kan du efterfølgende slette. Har du en PC med en nyere 
browser, kan du hurtigt gøre det ved at bruge genvejstasterne CTRL + SHIFT + Delete. 

På hjemmesiden minecookies.org kan du se, hvordan du sletter cookies alt efter hvilken 
browser, du benytter. 

Hvis du ønsker at fravælge cookies fra Google Analytics, så tilbyder Google værktøjet Google 
Analytics Opt-out Browser Add-on 

 

Registreringsansvarlig 
 

Assembly Voting Aps  
Park Alle 382 
DK-2625 Vallensbæk  
Danmark  
E-mail: camilla@aion.dk 
Telefon: +45 2759 1201 

 

 

 

 

 

http://minecookies.org/cookiehandtering
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

