GENIEWORDS COOKIEPOLITIK
Når du besøger geniewords.com og dets undersider accepterer du nedenstående cookie og
privatlivspolitik

Generelt
Når du klikker dig ind på geniewords.com, indsamler GenieWords oplysninger om dig. På
denne side kan du læse om de informationer, vi indsamler, og hvordan vi behandler
oplysningerne, og hvad vi bruger dem til.

1. Cookies, hvad er det?
Første gang du besøger geniewords.com, modtager du automatisk en eller flere cookies. En
cookie er en lille tekstfil. Cookien lagres i din webbrowser og registrerer dig som unik bruger.
Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra.
GenieWords kan med andre ord bruge cookies til at huske information om dine tidligere
handlinger på siden.

2. Hvad bruger GenieWords cookies til?
For at finde ud af, hvem der besøger geniewords.com, bruger vi cookies til at føre
demografiske og brugerrelaterede statistikker. Vi indsamler eksempelvis informationer om,
hvor lang tid du besøger hjemmesiden, om du besøger kursussiden, bloggen eller
værktøjssektionen, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du
bruger, IP-numre osv.
Vi gør det blandt andet for at sikre os, at vore brugere finder vores indhold relevant, og for at
kunne rydde ud i sider og værktøjer, som ikke er relevant for brugerne. Derudover bruger vi
informationerne som dokumentation til vores partnere
Desuden kan du vælge at gemme dit brugernavn og password som en cookie, så du ikke
skal huske det til næste gang du besøger GenieWords.

3. Hvordan undgår du cookies?
Hvis du ikke ønsker at gemme cookies, kan du selv blokere for alle cookies, slette
eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie.

Læs mere om hvordan du undgår cookies generelt

4. Cookies fra Google (trafikmålinger)
Geniewords.com benytter cookies fra Google til trafikmåling. Formålet med disse cookies er,
at danne statistisk information om hele internetbruger-gruppen. Det hjælper os eksempelvis
med at finde ud af, hvilke sider der er mest populære, og hvilke sider der skal slettes eller
optimeres.
Trafikmålingsoplysningerne videregives til vore partnere i anonymiseret form med det formål
at kunne dokumentere trafikken på ivaekst.dk og for at opnå bedre viden om brugere på de
enkelte hjemmeside. Oplysninger videregives også til tredjeparter, hvis dette kræves i
medfør af myndighedskrav.

5. Målrettet markedsføring
Vi bruger også cookies til at målrette markedsføring på siden til brugeren.

