COOKIE-POLITIK
Når du besøger ILLUMs websites indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at
tilpasse og forbedre vores indhold og til at optimere din brugeroplevelse på illum.dk. Hvis
du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre
brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål
og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

HVAD ER COOKIES?
En cookie er en lille fil, der gemmes på den besøgendes computer, smartphone, tablet eller
lignende, med det formål at lagre data om brugerens besøg på siden. En cookie indeholder
ikke oplysninger om dig. Formålet med cookies er bl.a. at skabe den bedst mulige
brugeroplevelse af websitet, ved eksempelvis huske dit brugernavn og password til dit
ILLUM KEY.
Cookies kan ikke indeholde skadelige koder som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller
blokere for cookies. Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil din brugeroplevelse kunne
blive forringet ved at blive mindre relevant for dig. Du kan desuden risikere at websitet ikke
fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

FORMÅL
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger samt sikre, at du får vist den
information, som med størst sandsynlighed vil have relevans for dig. Derudover bruges
oplysningerne til at levere de services, som du har efterspurgt eller til at optimere vores egne
services og indhold.
Når du benytter illum.dk eller key.illum.dk er det nødvendigt at acceptere cookies.
ILLUM bruger cookies til:
•
•
•
•
•
•

Statistik om brugeradfærd
Målrettet markedsføring
Udvikling af brugervenlige tjenester
At forbedre den tekniske funktionalitet af website
At genkende dig fra besøg til besøg
At personalisere websiden

Cookies bliver anvendt på illum.dk og key.illum.dk

WEBANALYSE
Der indsamles data gennem Google Analytics med det formål at forbedre websitets
udseende og funktionalitet løbende. Den indsamlede data lagres anonymt med et tilfældigt
genereret brugernummer. Cookies gemmer bl.a. besøgskilde, hvilke sider der er besøgt og
hvor lang tid der er brugt på sider – alt sammen anonymiseret.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske
oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk
placering, samt hvilke sider du klikker på. Endvidere kan cookies lagre oplysninger om dine
præferencer eller din anvendelse af digitale tjenester. Disse oplysninger kan bruges til
adfærdsbaseret individuel målretning af annoncering, redaktionelt indhold samt til
profilering af brugerne.

ONLINE MARKETING COOKIES
I forbindelse med afvikling af annoncer på internettet for illum.dk og key.illum.dk, lagres
data om annoncevisninger, klik og besøg ved hjælp af cookies, med det formål at måle
effekten. Disse data lagres også anonymt og har kun et statistisk formål ift. effekt.
ILLUM bruger en række samarbejdspartnere til at eksekvere online markedsføring, og disse
tjenester lagrer data anonymt ved hjælp af cookies, dvs. at du som bruger aldrig ville kunne
blive identificeret. Disse tjenester er f.eks. Adform, Widespace, Google Adservice,
Facebook, Instagram, Agillic.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Data om din brug af websitet indsamlet via cookies videregives ikke til tredjeparter. Dette
kunne være hvilke sider du har besøgt, hvad du har klikket på, din geografiske placering, dit
køn og alderssegment m.v.
ILLUM har en klar politik for behandlingen af dine data. ILLUM er meget opmærksom på
at forhindre ethvert misbrug af dine persondata.
ª
ILLUM forbeholder sig dog ret til at videregive dine persondata i forbindelse med hel eller
delvis overdragelse af virksomheden ILLUM. Erhverver vil i disse tilfælde skulle overholde
disse betingelser.
Vi respekterer vores kunders og besøgendes ret til privatliv.

