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Meddelelse om beskyttelse af persondata angående cookies, lignende teknologier og logfiler
("Cookie-politik")
Denne cookie-politik gælder for vores webportaler for onlinepanelmedlemmer ("Portalerne") og
vores onlineundersøgelser ("Undersøgelserne"). Vi bruger cookies og lignende teknologier, og vi
opbevarer logfiler om internetanmodninger indgivet via vores servere, som specificeret nedenfor.

1

Om cookies, lignende teknologier og logfiler

Vi henviser til cookies, lokal lagring, captchas og digitale fingeraftryk, som beskrevet i dette afsnit,
samlet som "cookies og lignende teknologier".

1.1

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som placeres på din computer eller din mobilenhed, når du går ind på
websteder. “Førsteparts”-cookies sættes af de websteder, som du besøger. “Tredjeparts”-cookies
sættes af andre domæner end de hjemmesider, som du besøger.
Kan webstedsbrugere blokere cookies?
Ja, du kan tilpasse privatlivsindstillingerne i din browser for at blokere alle cookies. Det kan dog
påvirke din browseroplevelse negativt, eftersom mange websteder ikke fungerer ordentligt uden. I
din browser kan du slette alle cookies, efter du har brugt den. Denne handling medfører også, at
der slettes cookies, som lagrer dine præferencer og personaliserede indstillinger på de websteder,
som du besøger regelmæssigt. Det er dog muligt at beholde udvalgte ønskede cookies, fordi din
browser kan hjælpe dig med at specificere, hvilke websteder som altid eller aldrig må bruge
cookies.

1.2

Hvad er lokal lagring?

Ligesom cookies gør den lokale lagringsteknologi det muligt for websteder at lagre informationer
på en computer eller en mobilenhed. Lokal opbevaring er typisk vedvarende og i modsætning til
cookies overføres lokalt opbevaret data ikke hver gang via internettet, når det websted besøges,
som lagrede oplysningerne.

1.3

Hvad er Captchas?

En Captcha (“Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”) er en
webstedswidget, der kræver en vis interaktion med besøgende på webstedet for at skelne rigtige
brugere fra computerprogrammer (robotter), der automatisk udfører visse handlinger såsom
udfyldning af webformularer.
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1.4

Hvad er logdata?

Logdata er netværks- og enhedsoplysninger, som webstedsoperatører opbevarer på deres servere,
når folk besøger webstedet.

1.5

Hvad er et digitalt fingeraftryk?

Et digitalt fingeraftryk er en identifikator, som udledes af en samling attributter og egenskaber fra din
forbundne enhed og/eller webbrowser, som er synlig for de websteder, som du besøger.
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Sådan anvender vi cookies og lignende teknologier

2.1

Strengt nødvendige cookies og brug af logfiler, cookies og lignende
teknologier til formål i vores legitime interesse

Vi bruger cookies og lignende teknologier i vores undersøgelser, og vi opbevarer logfiler om
internetanmodninger til vores servere, som specificeret nedenfor. Det gør vi …
 i det omfang, det er nødvendigt for portalernes og undersøgelsernes funktion og sikkerhed
 til kvalitetssikring for at beskytte vores legitime interesser som markedsundersøgelsesudbyder og
webstedsoperatør, især for at opdage og forhindre spam, misbrug og svig, som f.eks. ved
automatisk afslutning af undersøgelser eller gentagen deltagelse i samme undersøgelse af
samme person, til at spore når vores egne reklamekampagner giver deltagere i online
markedsundersøgelser
 med det formål at optimere portalens og onlineundersøgelsernes ydeevne

2.1.1 Kvalitetssikring i onlineundersøgelser
Vi gemmer cookies og lokale lagerdata fra GfK-domæner (herunder domæner og underdomæner,
som ikke er undersøgelsesdomænet) på din enhed, som omfatter tilfældige unikke identifikatorer. Vi
undersøger derefter de gemte værdier fra undersøgelsesadgang med eksisterende poster i
undersøgelsen for at afgøre, om en undersøgelse tidligere var indtastet og afsluttet fra den samme
enhed. Sådanne cookies, som vi indstiller, gemmes i højest 2 år, medmindre du manuelt sletter
dem. Data der gemes lokalt, er vedvarende. Du kan slette dem manuelt.

2.1.2 Optimering af portalernes ydeevne
Vi bruger ydeevnecookies fra Matomo -- en privatlivsbeskyttende webanalysesuite – på vores
portaler for bedre at forstå, hvordan folk bruger dem, hvilket hjælper os med fortsat at forbedre
overordnet anvendelighed. Data, eventuelt indeholdende persondata, som er indsamlet gennem
Matomo, bliver ikke delt med nogen eksterne tredjeparter. Vi opbevarer ikke fuldkomne IP-adresser
(internetprotokoladresser) samlet gennem Matomo. Data indsamlet gennem Matomo omfatter dato
og tidspunkt for anmodningen til portalen, den brugte skærmopløsning, brugerens lokale tidszone,
oplysninger angående downloadede filer, brugerens placering: land, region, by, omtrentlig breddeog længdegrad (IP-adressebaseret geolokalisering), hovedsproget i den brugte browser, type og
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version af det styringssystem og den browser, som bruges, og internetadressen på den side, som
blev vist, før den respektive portalside blev besøgt (den såkaldt henvisende URL).
Matomo-cookies, såsom _pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses, udløber efter to år, medmindre du
sletter dem manuelt.
Flere oplysninger om Matomo: https://Matomo.org

2.1.3 Sådan bruger vi Captchas
På portalerne og fra tid til anden, efter eget skøn, bruger vi plug-ins fra tjenesten Google
reCAPTCHA ("reCAPTCHA") i løbet af undersøgelser. reCAPTCHA er en tjeneste, der leveres af
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA ("Google"). Hvis du tilgår
portalen eller en undersøgelse, som indholder plug-ins fra reCAPTCHA (hvilket er angivet med
reCAPTCHA-logoet), vil Google måske modtage information om, at du har besøgt vores portaler
eller undersøgelser, herunder oplysninger, der kan regnes som persondata under europæiske
databeskyttelseslove. Derudover vil Google måske modtage oplysninger, når du løser CAPTCHAopgaven, og bruge det til digitalisering af tekst, annotering af billeder eller til at bygge
maskinindlæringsdatasæt. Vi har ingen kontrol over de data, Google modtager, når du bruger
denne plug-in. Brugen af reCAPTCHA er omfattet af Googles fortrolighedspolitik
(https://policies.google.com/privacy) og vilkår for brug (https://policies.google.com/terms), der også
vises i reCAPTCHA-funktionen, og som du accepterer, når du bruger denne plug-in.

2.1.4 Sådan bruger vi digitale fingeraftryk under onlineundersøgelser
Vi indsamler oplysninger fra din enhed, såsom styresystem, browser, plug-in-versioners, og
anvender en algoritme til at generere et unikt digitalt fingeraftryk i form af en bitstreng. Disse
fingeraftryk bliver gemt i undersøgelsesdatabasen og undersøgt med unikke identifikatorer, som vi
opbevarer i cookies og lokal lagring. De indsamlede datapunkter for algoritmen gemmes ikke, og
det genererede fingeraftryk kan ikke bringes tilbage til de oprindelige værdier.

2.1.5 Data, som vi indsamler og opbevarer i logfiler på portalen og under
onlineundersøgelser
Vi kan indsamle og gemme følgende typer oplysninger, herunder persondata:

-

Din forbundne enheds internetprotokoladresse (IP-adressen) og den omtrentlige fysiske
placering (land, region, by), hvor din enhed befinder sige, ud fra IP-adressen

-

Type af tilsluttet enhed, der anvendes, og oplysninger om typen og versionen af
styresystemet

-

et digitalt fingeraftryk (under onlineundersøgelser)
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-

En deltagers identifikationsnummer (under onlineundersøgelser): Dette overføres til os, når
du klikker på hyperlinket til onlineundersøgelsen i den e-mailinvitation, som du har
modtaget enten fra GfK eller en samarbejdende udbyder af markedsundersøgelser

2.1.6 Konverteringssporing, når vi finder deltagere til markedsundersøgelser
online
Vi bruger tjenester fra hasoffers.com af TUNE, Inc., beliggende i Seattle, USA ("TUNE"), til at spore
konverteringen af vores egne reklamekampagner online, som vi kører for at finde deltagere til vores
markedsanalyseaktiviteter, såsom til onlinepaneler. Vi samler statistikker om trafik, der kommer via
vores links, f.eks. annoncebannere, e-mails, sociale medier, osv., såsom hvilke lande og regioner
trafikken stammer fra. Kun hvis du ankommer til portalens landingsside, fordi du klikker på et link i
en GfK-panelannonce, bliver en cookie med navnet enc_aff_session indstillet af hasoffers.com.
Denne cookie opbevarer og, mens indstillet, videresender de følgende oplysninger til TUNE,
herunder persondata, som GfK har adgang til:
 Identifikatoren for det specifikke link, du klikkede på, hvornår du gjorde det og eventuelt
på hvilket websted
 Din enheds IP-adresse (persondata), i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende
databeskyttelseslovgivning, i overensstemmelse med TUNE's fortrolighedspolitik, som
findes på http://www.hasoffers.com/privacy-policy/
 upræcis geografisk placering udledt af IP-adressen og/eller WiFi-netværksoplysninger
Cookien udløber senest efter 30 dage.
hasoffers.com vil ikke vise dig nogen målrettet annoncering i fremtiden som følge af, at ovennævnte
cookie er indstillet på din enhed.

2.2

Brug af cookies og lignende teknologier med dit udtrykkelige samtykke givet
som deltager i GfK's markedsanalyseprogrammer/-paneler

2.2.1 Sensic.net
Vi ejer domænet sensic.net, som vi bruger til cookie-baseret effektivitetsanalyse i
onlineannoncering og onlinemedie- og målgruppemåling. Cookie-politikken for Sensic.net findes her
https://www.sensic.net/. Vi bruger udelukkende cookies fra sensic.net i portaler og undersøgelser
med dit forudgående samtykke givet i forbindelse med en specifik markedsanalyseaktivitet, typisk et
onlinepanel.
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Ændringer af denne cookie-politik

Vi forbeholder os retten til efter vores eget skøn at justere eller ændre vores cookie-politik til enhver
tid. Af denne grund opfordrer vi dig til at tjekke denne cookie-politik løbende. Denne cookie-politik er
gældende fra den "sidste opdateret"-dato, som er angivet ovenfor.
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