Databeskyttelsesforordning

Vesthimmerlands Gymnasium og HFs cookiepolitik
Vi vil vi gerne tilbyde en overskuelig og brugervenlig hjemmeside med informationer og tilbud, som er
relevante for dig. For at det kan lade sig gøre, indsamler vi ved hjælp af cookies oplysninger om, hvordan du og
andre besøgende bruger hjemmesiden.

Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende
besøg. Cookies kan indeholde tekst og tal herunder fx datoer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores
cookies, og de kan ikke indeholde virus.
Nogle cookies bliver liggende på din computer, efter at du lukker browseren, mens andre slettes efter 30 min.,
eller når browseren lukkes.

Google Analytics
Vi bruger bl.a. cookies fra Google Analytics til statistiske formål for at forbedre brugervenligheden på
hjemmesiden, og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Oplysningerne benytter vi bl.a.
til at få viden om, hvor mange besøgende der er, og om brugeradfærd. Vi kan bl.a. se, hvor de besøgende
kommer fra, hvilke sider de besøger, og hvor længe de opholder sig på siderne. Det giver os en viden om, hvilke
sider der fungerer, og hvilke sider vi bør forbedre.
Google kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører
opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics - http://www.google.com/privacy.html

Login
Ved login anvender vi cookies for at sikre, at der er brugt det rette brugernavn og password og for at
identificere brugeren. Disse cookies anvender vi desuden til at se, om brugeren allerede er logget ind i for
eksempel et andet vindue. De cookies, der knytter sig til login, er nødvendige, for at hjemmesiden kan fungere.

Du kan undgå brugen af cookies på hjemmesiden
Uanset hvilken browser du benytter, kan du indstille browseren til, at den ikke gemmer cookies. Nogle
browsere kan indstilles til ikke at gemme cookies fra bestemte hjemmesider.

Du kan slette cookies
I indstillingerne i din browser kan du slette cookies. På http://minecookies.org/cookiehandtering kan du læse
mere om cookies og få vejledning om, hvordan du sletter cookies på forskellige browsere.

