BRIDGESTONE

COOKIE-POLITIK

Sidst ændret den 10. juli 2013.
BSEU anvender cookies til kontinuerligt at forbedre oplevelsen for de besøgende på
hjemmesiden. Cookies kan først og fremmest direkte gøre en sådan oplevelse bedre ved
f.eks. at huske valget af sprog eller andre specifikke opsætninger. Visse cookies giver
endvidere BSEU statistiske informationer om anvendelsen af hjemmesiden, hvilket indirekte
gør det muligt bedre at imødekomme den besøgendes præferencer ved at tilpasse siden
herefter. Cookies kan endelig gøre det muligt for dig at anvende visse supplerende
funktioner, f.eks. ‘like’ på facebook, ‘tweet” via Twitter mv.
Hvad er cookies egentligt?
Cookies er små tekstfiler, som din browser installerer på din computer, og som gør det
muligt for hjemmesiden at genkende dig efter dit besøg. En cookie består af et unikt tal og
kan dermed skelne dig fra andre besøgende, men den indeholder ingen personlige
oplysninger. Det betyder, at BSEU hverken kan identificere dig personligt på grundlag af
sådanne cookies, eller identificere dig, når du besøger tredjeparters hjemmesider.
Ved hjælp af disse cookies kan BSEU for eksempel sikre, at de informationer, der vises på
din skærm under næste besøg på hjemmesiden, tilpasses efter dine præferencer. BSEU kan
også ved hjælp af cookies identificere de mest populære dele af hjemmesiden og dermed få
viden om hvilke sider, der besøges, og hvor lang tid, de besøgende bruger på dem. På
baggrund af disse akkumulerede data kan BSEU justere hjemmesiden til bedre at afspejle
de besøgendes præferencer og til at give en mere kundeorienteret oplevelse. Cookies kan
endvidere lette visse tredjeparters applikationer, såsom sociale netværksforbindelser.
Sådan opnår vi dit informerede samtykke
Første gang du går ind på BSEU’s hjemmeside, vil du blive bedt om at tillade eller afvise
brugen af cookies, og du vil få vist et link til denne cookie-politik for yderligere
informationer. Underretningsbanneret vil ikke længere blive vist på din skærm ved
efterfølgende besøg på hjemmesiden, men du vil kunne fjerne cookies eller trække dit
samtykke til anvendelse af cookies tilbage via opsætningerne i din internet-browser (se
nedenfor under ‘indsigelse’).
Indsigelse
Det er muligt at indstille din browser på en sådan måde, at den giver tilladelse eller afviser
anvendelsen af cookies eller informerer dig hver gang, der afsendes en cookie. Da ikke alle

browsere er ens, anbefaler BSEU, at du ser i din browsers menu Hjælp for at få oplysninger
om, hvordan du kan slette cookies og/eller justere dine cookie-præferencer i fremtiden.
Du kan også trække dit samtykke
bseu.feedback@bridgestone.eu desangående.
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Du skal dog bemærke, at deaktivering af cookies undertiden kan forhindre en optimal
anvendelse af hjemmesiden. BSEU udveksler ikke cookies med tredjeparters hjemmesider
eller med eksterne dataleverandører, bortset fra tredjeparter, der arbejder direkte sammen
med BSEU om levering af serviceydelser fra hjemmesiden.
Der er flere oplysninger om beskyttelsen af dine persondata i vores fortrolighedspolitik.
Hvilke data indsamles og til hvilke formål?
Når du besøger hjemmesiden, kan BSEU automatisk indsamle følgende tekniske
informationer (der ikke kan identificere dig): dit operativsystem og din browsertype,
domænenavnet på den anden hjemmeside, som du anvendte for at få adgang til
hjemmesiden, tidspunkt for og varighed af dit besøg, hvilke sider du besøgte mv.
Disse data vil kun blive anvendt til interne formål, dvs. til at BSEU kan undersøge generelle
demografiske data, adfærd og interesser. De vil gøre det muligt for BSEU at tilpasse
hjemmesiden og dens applikationer bedre efter de forskellige behov og ønsker, som dens
besøgende måtte have, og BSEU kan derfor bedre:
-

-

vurdere omfanget af brugere og brugsmønstre;
gemme informationer om præferencer og individuelle interesser;
accelerere søgninger og
genkende dig (anonymt), når du vender tilbage til vores hjemmeside.

Det er vigtigt at understrege, at BSEU, bortset fra at huske dine opsætninger på dets
hjemmeside, kun anvender de indsamlede data til webstatistik i Google Analytics, hvilket
betyder, at dataene alene anvendes på en aggregeret måde og udelukkende til interne
formål. BSEU indsamler ikke personlige informationer om de besøgende og kan ikke
identificere dig personligt på baggrund af de indsamlede data.
Cookie-sammendrag
Navn

Domæne

Indhold og formål

Gyldig

JSESSIONID

bridgestone.eu

identificerer brugersessionen

session

__utma

bridgestone.eu

skelner mellem brugere og sessioner

2 år

__utmb

bridgestone.eu

bestemmer nye sessioner/besøg

30 min.

__utmc

bridgestone.eu

Anvendes ikke i ga.js. Indstillet for interoperabilitet session

med urchin.js.
__utmz

bridgestone.eu

lagrer trafikkilden eller kampagnen, der 6 måneder
forklarer, hvordan brugeren fandt din hjemmeside

ASP.NET_SessionId

moto.bridgestone.eu

identificerer brugersessionen

session

BIGipServerpool_auto.bridgestone.eu

moto.bridgestone.eu

load balancer- (system) cookie

session

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

moto.bridgestone.eu

identificerer en enkelt brugers gentagne besøg

10 år

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

moto.bridgestone.eu

identificerer sekvens af brugers HTTP-anmodninger session

__utma

moto.bridgestone.eu

skelner mellem brugere og sessioner

2 år

__utmb

moto.bridgestone.eu

bestemmer nye sessioner/besøg

30 min.

__utmc

moto.bridgestone.eu

Anvendes ikke i ga.js. Indstillet for interoperabilitet session
med urchin.js.

__utmz

moto.bridgestone.eu

lagrer trafikkilden eller kampagnen, der 6 måneder
forklarer, hvordan brugeren fandt din hjemmeside

mc.lp

moto.bridgestone.eu

gemmer senest viste produkter

1 år

sc_pview_shuser

moto.bridgestone.eu

Sitecoresystem-cookie

session

ASP.NET_SessionId

auto.bridgestone.eu

identificerer brugersessionen

session

BIGipServerpool_auto.bridgestone.eu

auto.bridgestone.eu

load balancer- (system) cookie

session

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

auto.bridgestone.eu

identificerer en enkelt brugers gentagne besøg

10 år

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

auto.bridgestone.eu

identificerer sekvens af brugers HTTP-anmodninger session

__atuvc

addthis.com

viser opdateret tælling, hvis bruger deler en side

2 år

__atuvc

auto.bridgestone.eu

viser opdateret tælling, hvis bruger deler en side

2 år

__utma

auto.bridgestone.eu

skelner mellem brugere og sessioner

2 år

__utmb

auto.bridgestone.eu

bestemmer nye sessioner/besøg

30 min.

__utmc

auto.bridgestone.eu

Anvendes ikke i ga.js. Indstillet for interoperabilitet session
med urchin.js.

__utmz

auto.bridgestone.eu

lagrer trafikkilden eller kampagnen, der 6 måneder
forklarer, hvordan brugeren fandt din hjemmeside

psr_lp

auto.bridgestone.eu

gemmer senest viste produkter

1 år

psr_lastsearch

auto.bridgestone.eu

gemmer brugerens seneste søgeparametre for
forhåndsudfyldning

2 uger

sc_pview_shuser

auto.bridgestone.eu

Sitecoresystem-cookie

session

uid

addthis.com

sporer bruger-id og login-tidspunkt

2 år

uit

addthis.com

sporer bruger-id og login-tidspunkt

1 dag

Google Analytics:
More information about Google Analytics Tracking cookies

