
 

Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S · Toldbodgade 55 · 1253 København K 

COOKIEPOLITIK 

1. Formål 

Denne politik er udarbejdet i henhold til: 

a) Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i 
slutbrugeres terminaludstyr. 

og har til formål at sikre, at slutbrugere af Selskabets hjemmesider er beskyttet mod uretmæssig lagring og 
videregivelse af disses oplysninger. 

Selskabets hjemmesider anvender cookies for at kunne give slutbrugere den bedste onlineoplevelse. Når 
slutbrugeren anvender Selskabets hjemmesider og accepterer denne politik, giver de samtykke til brugen 
af cookies i overensstemmelse med nedenstående vilkår.  

2. Cookies   

En cookie er en tekstfil der indeholder en datasekvens, som sendes fra en webserver til en webbrowser og 
lagres af browseren. Når en hjemmeside besøges, gemmes siden på brugerens computer, mobil eller 
tilsvarende med det formål, at genkende brugeren næste gang denne besøger hjemmesiden. Cookies kan 
ikke bruges til at køre programmer eller sende virus til brugerens computer. 

Nogle cookies bliver liggende på brugerens computer efter, at denne har lukket browseren, mens andre 
slettes efter 30 minutter eller når browseren lukkes.   

3. Selskabets anvendelse af cookies 

Selskabet kan bruge de oplysninger der modtages via besøgendes cookies til, at;  

a) genkende brugerens computer (uden at kunne identificere personen), når hjemmesiden besøges, 
b) forbedre hjemmesidens brugervenlighed,  
c) analysere brugen af hjemmesiden, 
d) tilpasse hjemmesiden til brugeren, og 
e) spore brugeren mens disse navigerer på hjemmesiden. 

Selskabet kan vælge at bruge cookies til markedsføring på tredjepartssider i henhold til gældende 
lovgivning. Selskabet anvender og deler ikke oplysninger fra cookies med henblik på at drive virksomhed.  

Selskabet anvender CookieBot, som udbydes af Cybot A/S, til at administrerer cookies.       

4. Tredjepartscookie 

Selskabet kan vælge, at gøre brug af sporingsprogrammer som f.eks. Google Analytics. Disse oplysninger 
kan Selskabet benytte til, at få viden om hvor mange besøgende hjemmesiderne har haft og om 
brugeradfærden på siderne. Selskabet vil blandt andet kunne se hvor de besøgende kommer fra 
(geografisk), hvilke undersider de besøger, og hvor længe de opholder sig på siderne. Dette kan give 
Selskabet en ide om, hvilke sider der fungerer og hvilke sider der skal forbedres.   

5. Sociale medier (funktioner og widgets)  

Selskabets hjemmesider indeholder sociale mediefunktioner og widgets. Disse funktioner kan indsamle 
IP-adresser og anvende cookies, hvis der gøres brug af dem. Sociale mediefunktioner og widgets er enten 
hostede af en tredjepart eller hostede direkte på Selskabets hjemmesider. Interaktioner med disse 
funktioner er underlagt persondatapolitikken for den virksomhed, der udbyder disse.  

6. Håndtering af cookies 

Uanset hvilken browser der bruges, kan disse indstilles sådan, at den ikke gemmer cookies. Nogle browsere 
kan indstilles til ikke at gemme cookies fra bestemte hjemmesider.  

I browserens indstillinger kan der slettes cookies. For at læse mere om cookies og få yderligere vejledning 
om, hvordan du sletter cookies på forskellige browsere, henvises der til 
https://minecookies.org/cookiehandtering/. 

https://minecookies.org/cookiehandtering/
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I bunden af Selskabets hjemmesider er der et link til en underside, hvor de til enhver tid implementerede 
cookies kan findes. Brugere kan, på samme underside, trække deres samtykke tilbage samt finde 
oplysninger om de cookies som anvendes.   

7. Klager 

Klager over Selskabets brug af cookies kan rettes til klageansvarlig Mette Østerbye Vejen på 
moe@cabacapital.dk. 

8. Udgiver 

Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S 
Toldbodgade 55B, 3. sal 
1253 København K 
info@cabacapital.dk 

9. Ikrafttræden  

Denne politik er gældende fra 26. august 2020.  
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