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Hvad er cookies
Cookies er små tekstfiler, der bliver lagt i din browser når du besøger ldbudget.dk. Informationen bruger ldbudget til
hvad du laver imens du er på hjemmesiden og for at måle effekten af online annoncer også til fremtidig brug. Cookies
kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx. virus. Cookies hjælper med at forbedre din oplevelse, når du bruger LD
Budgets hjemmeside, eksempelvis ved at huske, hvilke varer du har lagt i din indkøbskurv.
LD Budget benytter Google Analytics, Facebook Pixel samt Google Ads. De forskellige funktioner oplyser LD Budget
ting som bl.a.: Google Analytics på ldbudget.dk oplyser ting som, hvor besøgende er fra, hvor længe du tilbringer på
hjemmesiden m.m. Facebook Pixel giver indsigt i reklamekampagner og giver grundlag til målgruppe og fremtidig
optimering af kampagner så de er mere målrettet. Google ads benytter sporingscookies, som bl.a. sporer hvordan du
er tilgået hjemmesiden og hvilke reklamer du har klikket på, benyttes til online markedsføring og annoncer som giver
grundlag for fremtidig optimering heraf i form af målgruppe m.m.

Hvordan bruger LD Budget cookies og hvorfor
LD Budget bruger tredjepartscookies til at spore, hvordan du bruger hjemmesiden – eksempelvis hvilke sider, du har
besøgt, og hvor lang tid, du har brugt på hver af dem. Det hjælper med at opnå en bedre forståelse af, hvordan folk
bruger vores hjemmeside, og hvordan de tilgår den – det gør det muligt for LD Budget at optimere hjemmesiden og
lave bedre kampagner, se evt. emnet ”Kampagner”. LD Budget benytter IP-anonymisering ved brug af Google
analytics, det vil sige at Google aldrig gemmer din fulde IP adresse.

Kampagner
LD Budget vil til tider bruge sporingscookies på hjemmesiden for at forbedre reklamekampagner. Det betyder at LD
Budget kan spore, hvordan du har tilgået vores hjemmeside, hvilke reklamer, du har klikket på, og hvilke sider du har
besøgt. Formålet er alene til at optimere reklamekampagner samt opfølgning på eventuelle nuværende kampagner.

Hvordan slår du cookies fra
Du kan forhindre placeringen af cookies i indstillingerne i din browser, selvom det kan påvirke funktionaliteten af de
hjemmesider, du besøger. Cookies på LD Budgets hjemmeside er ikke nødvendige, men kan forbedre din
browseroplevelse.
Hvis du ønsker at slette cookies i din browser, kan du se nedenstående guides:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Apple produkter som Iphone, Ipad
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Nævnte sporingskode fra Googleads benytter nedenstående cookies:

Navn
_swa_u
_swa_su####
(hvor #### er
din
hovedkonto)
IDE

Udbyder
Google ads
Sitewit.com
Google ads
Sitewit.com

Formål
Bruges til statistikker og analyser

Varighed/udløb
999 dage

Oprettes kun, når set_site_unique_id
kaldes

1000 dage eller 0, hvis cookien
er sat i en sessionOnly-tilstand

Google ads
Doubleclick.net

Bruges af Google DoubleClick for at
registrere og rapportere brugerens
handlinger på hjemmesiden, efter
vedkommende har klikket på LD
Budgets annonce, med det formål at
måle annoncens effektivitet og
forsyne brugeren med målrettede
reklamer - Marketing/analytics
(Nødvendig for at indhente statistik
over kampagner) kun aktiv ved
annoncer
Gemmer den besøgendes
sessionsstatus på tværs af
sideanmodninger - Strengt nødvendig
Bruges til at distribuere trafik til
hjemmesiden over flere servere for at
forbedre svartiden - Strengt
Nødvendig

2 år

ASP.NET_Sessi
onId

Google ads
analytics.sitewit.com

AWSELB

Google ads
analytics.sitewit.com

browsing-sessionen

browsing-sessionen

Accept af cookies på hjemmesiden giver samtykke til behandling af ovenstående.
Der henvises desuden til LD Budgets persondatapolitik, denne kan findes på hjemmesiden www.ldbudget.dk.
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