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Cookie-politik 

 
Universal Robots A/S ("UNIVERSAL ROBOTS") bruger cookies på vores hjemmeside 

www.universal-robots.com/da/ i overensstemmelse med denne cookie-politik. 

 
Cookies 
Hvad er cookies? 

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer. Cookies kan indeholde tekst og tal 

som for eksempel datoer. Cookies er ikke programmer og indeholder ikke virus eller skadelige 

koder. Cookies har til formål at gemme specifikke oplysninger om brugerne på en hjemmeside, 

så hjemmesiden kan genkende brugeren på et senere tidspunkt og indlæse de gemte 

oplysninger. Det kan være fx login-oplysninger, oplysninger om tidligere besøg og om hvilke 

dele af hjemmesiden, brugeren har besøgt.  

 

En cookie kun indlæses fra den URL (hjemmeside), den er gemt i. Almindelige cookies, der 

gemmes fra en hjemmeside, gemmes typisk fra den adresse, du ser i adresselinjen i browseren. 

Men en hjemmeside kan også indeholde fragmenter og oplysninger, der er downloadet fra 

andre adresser end den, der vises i adresselinjen i browseren. Det kan for eksempel være en 

bannerreklame eller analyseværktøjer, men også almindeligt indhold. På den måde kan cookies 

også gemmes fra andre adresser via den hjemmeside, du faktisk besøger - såkaldte tredjeparts-

cookies.  

 

Nogle cookies (såkaldte session-cookies) gemmes kun i én browsersession og slettes, når 

browseren lukkes. Andre cookies (såkaldte persistent cookies) gemmes i et bestemt tidsrum og 

slettes ikke, før tiden er gået. 

Sådan bruger vi cookies 

UNIVERSAL ROBOTS bruger cookies af flere forskellige årsager, som er beskrevet nedenfor. Du 

skal være opmærksom på, at det har indflydelse på denne og mange andre hjemmesiders 

funktionalitet, hvis du afviser cookies. Desværre findes der i de fleste tilfælde ingen 

standardindstilling til deaktivering af cookies, uden at det går ud over funktionaliteten, de 

tilfører til dette websted. Hvis du afviser cookies, vil det typisk betyde, at nogle funktioner på 
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denne hjemmeside ikke fungerer.  

 

UNIVERSAL ROBOTS anbefaler, at du accepterer alle cookies, hvis du ikke er sikker på, om de 

er nødvendige eller ej. Det kan være, at de stiller en service, som du bruger, til rådighed. 

 

Afvisning af cookies 

Du kan forhindre lagringen af cookies ved at justere indstillingerne i din browser (se ”Hjælp” i 

din browser for information om, hvad du skal gøre).  

Tredjeparts-cookies 

I enkelte tilfælde bruger UNIVERSAL ROBOTS også cookies fra pålidelige tredjeparter. 

Nedenstående afsnit beskriver, hvilke tredjeparts-cookies, du kan støde på på vores 

hjemmeside. 

 

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, som er et af de mest udbredte og pålidelige 

analyseværktøjer på nettet, til at hjælpe os med at få indblik i, hvordan du bruger 

hjemmesiden, og hvordan vi kan forbedre din oplevelse. Disse cookies kan spore ting som fx 

hvor lang tid, du bruger på hjemmesiden, og hvilke sider, du besøger, så vi fortsat kan skabe 

spændende indhold. 

 

Se den officielle Google Analytics hjemmeside for at få yderligere oplysninger om Google 

Analytics cookies. 

 

 

Hvorfor informerer vi dig om vores brug af cookies? 

Ejere af danske hjemmesider er i overensstemmelse med ”bekendtgørelse om krav til 

information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” 

(”cookiebekendtgørelsen”) forpligtet til at informere brugere af hjemmesiderne om cookies, der 

bliver gemt på brugerens it-udstyr. 

 

[link til cookiebekendtgørelsen: https://erst.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20111148-

full)] 

 

[link til vejledningen til cookiebekendtgørelsen 

(https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning-cookiebekendtgorelse.pdf)] 

 

Yderligere information 

UNIVERSAL ROBOTS håber, du er blevet klogere, og som tidligere nævnt anbefaler vi, at du 

https://erst.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20111148-full
https://erst.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20111148-full
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning-cookiebekendtgorelse.pdf
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accepterer cookies, hvis du er i tvivl, da de kan have betydning for de funktioner, du bruger på 

denne hjemmeside. 

Hvis du stadig ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os  

 

 
 

 
 
 

 

 


