Her kan du se, hvilke cookies der lagres på danboligerhverv.dk
Nødvendige cookies
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere
grundlæggende funktioner, som f.eks. når du klikker dig rundt på siden. Hjemmesiden kan
ikke fungere ordentligt uden disse cookies.
Navn

ASP
.NET_SessionId

Udbyder

Formål/beskrivelse

danboligerhverv.dk
Danmark

Session
Bevarer brugertilstand på tværs af
(slettes
sideforespørgsler. Husker f.eks. hvad
når du
du har indtastet ved søgning på en
forlader
bolig.
sitet)

CommercialProperty danboligerhverv.dk
SearchParameters Danmark

Bevarer søgekriterier indtastet af
bruger for hurtigere søgning ved
efterfølgende besøg på sitet

Udløb

28 dage

Statistik
Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer
med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
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Udbyder

Formål/beskrivelse

Udløb

lang

linkedin.com
USA

Fra LinkedIn. Når hjemmesiden
indeholder et indlejret ”Follow us”
panel.

Session
(slettes når
du forlader
sitet)

_utma

Indsamler data om antallet af gange en
danboligerhverv.dk bruger har besøgt hjemmesiden samt
2 år
Danmark
datoer for det første og seneste besøg.
Bruges af Google Analytics.

_utmb

Registrerer et tidsstempel med det
præcise tidspunkt, hvor brugeren
danboligerhverv.dk kommer ind på hjemmesiden.
Danmark
Anvendes af Google Analytics til at
beregne hvor lang tid et besøg på
hjemmesiden varer.

1 dag

_utmc

danboligerhverv.dk Registrerer et tidsstempel med det
Danmark
præcise tidspunkt, hvor brugeren

Session
(slettes når

Side 1 af 3

forlader hjemmesiden. Anvendes af
Google Analytics til at beregne hvor
lang tid et besøg på hjemmesiden
varer.

du forlader
sitet)

_utmt

Måler antal af indlæsninger. Anvendes
danboligerhverv.dk
til at sænke hastigheden på antallet af 1 dag
USA
forespørgsler til serveren.

_utmz

danboligerhverv.dk Gemmer brugerdefinerede trackingDanmark
parametre til brug i Google Analytics.

6 måneder

Marketing
Marketing-cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at
vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere
værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.
Navn

Udbyder

Formål/beskrivelse

bcookie

linkedin.com
USA

Bruges af LinkedIn til at måle brugen
2 år
af indbyggede services/knapper.

bscookie

linkedin.com
USA

Bruges af LinkedIn til at måle brugen
2 år
af indbyggede services/knapper.

cid

Optimerer annoncevisning baseret
på brugerens færden og forskellige
adform.net Danmark
annonceres bud på at få vist
brugerannoncer.

2 måneder

fr

facebook.com
USA

Anvendes af Facebook til at levere
forskellige reklametjenester,
herunder realtidsbud fra
tredjepartsannoncører.

3 måneder

lidc

linkedin.com
USA

Bruges af LinkedIn til at måle brugen
1 dag
af indbyggede services/knapper.

adform.net
Danmark

Registrerer et unikt bruger-ID der
genkender brugerens browser, når
denne besøger hjemmesider, der
2 måneder
bruger samme annoncenetværk.
Optimering af annoncevisning
baseret på brugerens færden og
forskellig annonceudbyderes udbud

uid

Udløb

Side 2 af 3

med det formål at vise
brugerrelevante annoncer.

UserMatchHistory

linkedin.com
USA

Bruges til at måle besøgende på
forskellige hjemmesider med det
formål at præsentere relevante
reklamer baseret på den
besøgendes præferencer.

lissc

linkedin.com
USA

(unclassified)

1 år

original_signup_r
rum.uptime.com USA (unclassified)
eferer

1 år

29 days
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