Cookies
Hvad er en cookie?
En cookie er en fil, som en server, en hjemmeside, et program eller et meddelelsessystem placerer på din
browser eller din enhed (f.eks. computer, tablet, mobiltelefon eller andre elektroniske enheder). Cookien
giver serveren mulighed for at forbedre din oplevelse ved at huske bestemte oplysninger, såsom dine
søgeindstillinger eller din placering. Den specifikke Parker-onlinetjeneste (defineret i Vilkår for brug),
du får adgang til, anvender muligvis en eller flere af følgende typer cookies:
Sessionscookies og vedvarende cookies
Sessionscookies hjælper dig med at navigere på et websted eller i en app. De er midlertidige, idet de kun
eksisterer under din browsersession og slettes, når du lukker browseren. Vedvarende cookies forbliver på
computeren eller enheden, efter at en session er udløbet, og indtil de slettes eller blokeres.
Funktionalitetscookies
Disse cookies giver serveren mulighed for at genkende dig og huske ting såsom dit foretrukne sprog og din
placering. De kan også bruges til at registrere, hvilke sider du har besøgt.
Ydeevnecookies
Ydeevnecookies giver os mulighed for eksempelvis at indsamle oplysninger om, hvordan besøgende
bruger vores websteder eller apps, og hvilke sider der har flest visninger. De kan også bruges til at registrere
fejl, som besøgende kan opleve ved visningen af en bestemt side.
Strengt nødvendige cookies
Disse cookies er vigtige for at give brugerne mulighed for at bevæge sig rundt på et websted eller i en app
og bruge funktionerne.
De fleste af de cookies, som er relevante for Parker-onlinetjenesterne, angives af Parker-organisationerne.
Tredjepartscookies angives af andre organisationer. Tredjepartscookies inkluderer eksempelvis emailmarketing-cookies, "Live Chat"-cookies og analyse-cookies, som alle er nævnt i nedenstående tabel.
Hvordan bruger vi cookies?
Parker-organisationerne kan anvende cookies og andre teknologier såsom pixel tags og web beacons til
at forbedre din oplevelse, når du bruger Parker-tjenester. Oplysninger, der indhentes ved hjælp af disse
teknologier, kan behandles som personlige eller ikke-personlige oplysninger i overensstemmelse med
gældende lov.
Hvordan administrerer jeg cookies?
De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan som regel ændre din browsers indstillinger til at
afvise cookies. Derudover kan du, afhængigt af det land hvorfra du besøger en Parker-hjemmeside eller app eller tilgår Parker-tjenester (eksempelvis dem inden for det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, første gang du besøger en hjemmeside eller en app) få vist et banner, der indeholder
en forklaring om, at hjemmesiden eller appen bruger cookies, og som videresender dig til dette dokument
(samt til Vilkår for brug og Politik om beskyttelse af personlige oplysninger). Banneret forklarer, at
hvis du fortsætter med at bruge Parker-tjenesterne, eller hvis du bliver på landingssiden med banneret, så
installeres de cookies, der er beskrevet i dette dokument, på din maskine eller enhed, og at du, såfremt det
er relevant, giver dit samtykke til dette ved at fortsætte med at bruge Parker-onlinetjenesterne.
Din browser eller enhed kan til enhver tid indstilles til at deaktivere disse cookies og andre teknologier. Det
betyder, at du til enhver tid kan trække dit samtykke til dem tilbage. For at gøre dette skal du justere din
browsers indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger i browserens hjælpemenu. Ellers kan du
klikke på "Hjælp" i værktøjslinjen og søge efter instrukser til, hvordan man slår cookies fra, eller gennemgå
vejledningen til håndtering af cookies, som er produceret af Interactive Advertising Bureau, på adressen
www.allaboutcookies.org. Hvis du deaktiverer cookies, kan du muligvis ikke benytte visse Parkeronlinetjenester.

Strengt nødvendige cookies
Cookies navn/leverandør

Formål

Parker.com-cookies til
brugeroplevelse

Vi bruger en række cookies, uden hvilke vores hjemmesider, adresser eller
andre websteder ("sider") til vores netværk, sociale medier, apps og IoT eller
andre tjenester ikke ville være i stand til at fungere, og som giver dig
mulighed for at bevæge dig rundt på webstedet og bruge dets vigtigste
funktioner. Disse cookies gør blandt andet følgende:
 identificerer din forbindelse til webstedet
 identificerer, at du er logget ind på webstedet
 identificerer webstedet, sproget og de sider, du benytter
 registrerer de specifikke indstillinger for dit besøg for at sikre, at ting som
timeout for sessioner kan fungere

Ydeevnecookies
Cookies navn/leverandør

Formål

Generel webstedsanalyse

Vores
websteder
anvender
muligvis
cookies
for
at
give
vores tredjepartsanalyse-leverandører mulighed for at give os statistikker og
oplysninger om, hvordan vores sider bliver brugt, f.eks. hvilke sider der
besøges, så vi kan få indsigt i vores brugeres interesser, måle effektiviteten
af kampagner og prøve at forbedre webstedets funktionalitet.

eCommerce-analyse

Vores
websted
anvender
muligvis
en
cookie,
som
giver
en tredjepartsleverandør mulighed for at give os anonyme data om brugernes
oplevelser og aktiviteter på webstedet, så vi kan komme med anbefalinger
eller levere en mere effektiv oplevelse til brugere, som har en lignende
færden eller aktiviteter på webstedet.

Parker.comanalyseinformationscookie

Vi bruger muligvis en cookie på webstedet til at indsamle anonyme
brugeroplysninger såsom jobbeskrivelse og foretrukket sprog, som vores
tredjepartscookieleverandør bruger til at levere sine analysetjenester.

Funktionalitetscookies (Parker.com)
Cookies navn/leverandør

Formål

Parker.com-sprogcookie

På de af vores websteder, som tilbyder flere sprog, f.eks. tysk/fransk på vores
schweiziske websted, bruger vi en cookie til at give brugeren mulighed for at
ændre dennes foretrukne sprog.
Vi bruger cookies til at aktivere "My Parker"-funktionaliteten på vores
websteder.

My Parker-cookies
på parker.com
Mobilapp-cookies
på parker.com

Vi anvender en funktionalitet, som svarer til cookies, når du bruger en
mobilapp til at få adgang til et websted. Funktionaliteten bruges til at gøre
ting såsom at sikre, at du får vist det korrekte landewebsted, samt at give
dig mulighed for at opbygge dele når du bruger appen.

Parker.com-landecookie

Vi anvender muligvis en cookie, som husker det land, du har valgt
på hjemmesiden, sådan at du ved efterfølgende besøg dirigeres direkte til det
samme lands websted.

Funktionalitetscookies (tredjepart)
Cookies navn/leverandør

Formål

Chat-cookie

Vi bruger cookies til at levere livechat-sessioner for at tilbyde dig support. Vi
bruger muligvis en tredjepart til at levere funktionaliteten til denne service.

Cookie til
marketingautomatisering

Vi benytter muligvis en tredjepart til at levere målrettet kommunikation til
kendte Parker.com-kunder (hvis de har tilvalgt at modtage sådan
kommunikation).
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