
 

HVAD ER EN COOKIE?  

En cookie er en lille tekstfil, der lægges på din computer ved besøg på vores hjemmeside 
www.himmerland-forsikring.dk  

Cookien kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.  
 
 
Hvorfor bruger vi cookies?  

Vi bruger cookies til at indsamle informationer fra dit besøg på hjemmesiden. Informationerne opbevarer 
vi, indtil næste gang du besøger vores hjemmeside fra samme computer.  
 
Oplysningerne, som indsamles via cookies, indgår i vores statistik for besøg på hjemmesiden, således vi 
f.eks. kan se, hvor mange, der besøger hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden, der vises. 
Oplysningerne er en hjælp til os, når vi skal forbedre hjemmesiden og dens funktioner.  
 
 
Kan du fravælge brugen af cookies?  

Du kan som bruger selv vælge, om browseren skal acceptere brugen af cookies, ligesom det er muligt at 
slette de cookies, der allerede er gemt på din computer.  
 
Selvom du vælger at slå brugen af cookies fra, vil du stadigvæk kunne få vist teksten på vores 
hjemmeside. Blokering af cookies kan dog medføre, at dele af hjemmesiden ikke vises korrekt.  
 
 
Her kan du se, hvordan du slår cookies fra:  
 
1.   Åbn Internet Explorer ved at klikke på knappen Start        og derefter klikke på Internet Explorer.  
 
2.  Klik på knappen Funktioner, og klik derefter på Internetindstillinger.  
 
3.  Klik på fanen Beskyttelse af personlige oplysninger, og flyt derefter under Indstillinger 

skyderen helt op for at blokere for alle cookies eller helt ned for at tillade alle cookies, og klik så på OK.  
 
 
 
Sådan sletter du cookies i Internet Explorer 11: 
  
1.   Åbn Internet Explorer ved at klikke på knappen Start        og derefter klikke på Internet Explorer.  
 
2.  Klik på knappen Funktioner, og klik derefter på Internetindstillinger.  
 
3.  Klik på Slet under Browserdata - under fanen Generelt. 
 
4.  Sæt flueben ved ”Bevar data om favoritwebsteder” og ”Cookies og webstedsdata”. 
 
5.  Klik på Slet. 
 
6.  Klik på OK. 
 
 
 
 
Bemærk!  

Hvis du sletter alle cookies, kan det betyde, at nogle hjemmesider ikke fungerer korrekt.  


