
Cookie advarsel: 
 
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med 
tredjepart. Se vores privatlivspolitik her. Klikker du ok, accepterer du automatisk dette. 
 
 

 

Privatlivspolitik – anvendelse af cookies 
 
Ansvarlig for webfragt.fragt.dk 
Danske Fragtmænd A/S er registeransvarlig for de indsamlede oplysninger. Webfragt.fragt.dk udbydes af: 
 
Danske Fragtmænd A/S, IT Udvikling 
Tomsagervej 18, 8230 Aabyhøj 
7252 0000 
fragt@fragt.dk 
 
Evt. spørgsmål vedrørende cookies kan rettes hertil. 
 
Hvad er en cookie 
En cookie er en lille tekstfil, der overføres fra vores webside til den browser du har benyttet og lagres på din 
computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Denne fil gør det muligt at sende individualiseret 
information til din browser. Cookies kan ikke se, hvem brugeren er, hvad brugeren hedder, hvor brugeren 
bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller 
andre skadelige programmer. Stort set alle hjemmesider indeholder cookies. 
 
Formålet med cookies på vores website 
Webfragt.fragt.dk anvender primært cookies til at indsamle statistiske oplysninger og for at lette brugen 
ved at huske nogle af de oplysninger, du selv indtaster og din brugerinformation f.eks. authorization token, 
Webfragt aftaler og lokale indstillinger. 
 
Typer af cookies 
Webfragt.fragt.dk anvender følgende typer cookies 

Cookie Beskrivelse 

Session cookies Session cookies hjælper til at holde styr på de aktiviteter, du foretager dig 
under dit besøg på vores hjemmeside. Session cookies bruges til at genkende 
dig, når du bevæger dig rundt på hjemmesiden. Informationerne gemmes 
IKKE og slettes automatisk efter, at du har lukket din browser 

Brugerdata Vi gemmer kundespecifikke indstillinger ved hjælp af SessionStorage og 
LocalStorage, dette er en måde at lagre data/konfiguration uden, at skulle 
sende en anmodning til serveren. Data i session- og local storage omfatter: 
authorization token, Webfragt aftaler og lokale indstillinger 

Google analytics Google analytics er et statistiksystem, som vi benytter til at få information 
om vores website; hvilke sider er mest besøgte, og hvor ofte samt hvor 
længe er de besøgende på dem. Informationerne anvender vi til at forbedre 
vores hjemmeside, og de sendes kun til Google Analytics/systemet, der er 
placeret hos Google. 

 
Samtykke 



Første gang du besøger webfragt.fragt.dk, får du vist en informationsboks vedrørende Danske Fragtmænds 
brug af cookies. Klikker du ok, giver du automatisk dit samtykke til anvendelsen af cookies. Vi gemmer 
samtidig en cookie på din computer, som husker dit samtykke, så du ikke behøver at få vist 
informationsboksen igen.  
 
Hvis du ikke ønsker at anvende cookies, er det desværre ikke muligt at anvende siden. 
 
Sådan sletter eller blokerer du for cookies 
Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke eller annullere dit nej tak til cookies, skal du slette dine 
browserdata under din browsers internetindstillinger. Ved dit næste besøg på siden vil du få vist 
informationsboksen igen, så du igen får mulighed for at vælge eller fravælge cookies. I de fleste browsere 
er det muligt også at blokere for cookies.  
 
Hvis du kun ønsker at afvise de cookies, der sættes af statistikprogrammet Google Analytics, men gerne vil 
beholde de øvrige cookies, kan du generelt fravælge cookies fra Google Analytics ved at følge 
nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at du i så fald fravælger cookies fra Google Analytics på alle de 
hjemmesider, der anvender statistikværktøjet, og ikke kun på webfragt.fragt.dk. Fravælg cookies fra Google 
Analytics her 
 
Ønsker du mere information om hvordan dette gøres i din browser, henviser vi til dokumentationen for din 
respektive browser. 
 
Persondata 
På webfragt.fragt.dk findes efter login kundedata, som kan tilgås og rettes. 
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har 
givet os disse oplysninger. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges 
til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. 
 
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, 
hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der 
behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. 
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan 
også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger 
og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1. 
 
Cookiebekendtgørelsen 
Læs mere om cookies og det juridiske grundlag i “Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved 
lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (Cookiebekendtgørelsen). 
 
Ændringer i politikken 
Vi forbeholder os ret til til enhver tid at ændre eller slette denne cookiepolitik uden forudgående 
information til dig. Den til enhver tid gældende version af politikken findes på websitet. 
 

  

 

  


