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COOKIE-POLITIK 

MTD Products AG (herefter refereret til som "MTD", "os", "vi", "vores") driver www.mtdproducts.eu, 

portal.mtdproducts.eu, portal.arnoldproducts.eu, portal.wolf-garten.eu, my.cubcadet.eu, my.wolf-garten.eu  

website ("website"). Denne cookie-politik ("politik") gælder websitet. 

Sådan anvender vi cookies 

Vores website anvender teknologier, der fremmer brugervenlighed og engagement, for at websitet kan køre 

så problemfrit som muligt og for at give besøgende webtjenester og funktionaliteter. Eksempler på disse 

teknologier er cookies, pixel-tags, lokale lagerobjekter og scripts (herefter samlet refereret til som 

"cookies").  

Vi kan anvende cookies til en række forskellige formål. For eksempel til at beregne webstatistik, levere 

online annoncering eller forbedre din oplevelse, når du besøger vores website. Eftersom det er vigtigt for 

os at beskytte dine personlige oplysninger, vil vi gerne give dig mere detaljerede oplysninger om de 

cookies, vi anvender på vores website, og hvordan du kan administrere dine cookie-præferencer. Læs 

denne cookie-politik omhyggeligt for detaljer om, hvorfor vi anvender cookies og de oplysninger, de 

indsamler fra og om dig. 

General skelnen   

Der skelnes mellem "førsteparts-" og "tredjeparts"-cookies. "Førsteparts-" eller "tredjeparts"-cookie 

refererer til det domæne, der placerer cookien: 

•  Førsteparts-cookies er cookies, der er indstillet af et website, som besøges af brugeren på det 

pågældende tidspunkt (f.eks. cookies placeret af www.mtdproducts.eu, portal.mtdproducts.eu, 

portal.arnoldproducts.eu, portal.wolf-garten.eu, my.cubcadet.eu, my.wolf-garten.eu). 

•  Tredjeparts-cookies er cookies, der indstilles af et andet domæne end det website, der besøges af 

brugeren. Hvis en bruger besøger et website, og en anden enhed indstiller en cookie gennem det 

pågældende website, er det en tredjeparts-cookie. 

Der skelnes også mellem "sessions-cookie" og "vedvarende cookie": 

•  Vedvarende cookies er cookies, der forbliver på en brugers enhed i den tidsperiode, der er 

specificeret for cookien. De aktiveres, hver gang brugeren besøger det website, der oprettede den 

pågældende cookie. 

•  Sessions-cookies: disse cookies gør det muligt for websiteoperatører at linke en brugers handlinger 

under en browsersession. En browsersession starter, når en bruger åbne browservinduet, og 

slutter, når browservinduet lukkes. Sessions-cookies oprettes midlertidigt. Når du lukker 

browseren, slettes alle sessions-cookies. 
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Cookies, vi anvender 

Vi kan anvende følgende cookies på vores website: 

Funktionelle cookies: brug af disse cookies er vigtigt for os for at sikre, at vores website fungerer korrekt. 

De anvendes til at gemme dine brugerpræferencer, registrere misbrug af vores website og tjenester og 

fordele belastningen på vores servere og dermed holde vores website tilgængeligt. Visse tjenester, du 

anmoder om, kan ikke leveres uden brug af disse cookies. 

Webstatistik-cookies: vi anvender disse cookies til at fastslå hvilke dele af vores website, de besøgende 

interesserer sig for. Dette giver os mulighed for at gøre strukturen, navigationen og indholdet af vores 

website så brugervenligt som muligt for dig. Disse cookies anvendes til at (i) holde styr på antallet af 

besøgende på vores websider; (ii) holde styr på mængden af tid, som den besøgende bruger på vores 

websider; (iii) fastslå den rækkefølge, en bruger besøger de forskellige sider af vores website; (iv) vurdere 

hvilke dele af websitet, der skal ændres; og (v) optimere websitet.   

Google Analytics: Websitet anvender Google Analytics, som er en webanalysetjeneste, der leveres af 

Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender cookies til at analysere, hvordan du bruger vores 

website. De oplysninger, der genereres af cookien, overføres normalt til en Google-server i USA, hvor de 

lagres. Google Analytics tilbyder dog en IP-maskeringsfunktion, som kan aktiveres af os.  IP-maskering 

aktivers på websitet, hvilket betyder, at din IP-adresse afkortes af Google (IP-maskering/afkortning), før 

den indsamles, i medlemslande af den Europæiske Union eller andre parter i aftalen i det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i sjældne tilfælde vil den fulde IP-adresse blive sendt til en Google-

server i USA og afkortet der.  

Google vil anvende disse oplysninger på vegne af MTD til at evaluere din brug af websitet, udarbejde 

rapporter vedrørende websiteaktivitet og tilbyde os andre tjenester relateret til websiteaktivitet og 

internetbrug. 

IP-adressen, der gives af Google Analytics som en del af Google Analytics vil ikke blive sammenflettet med 

andre Google-data. Du kan dog afvise brugen af disse cookies ved at vælge de rette indstillinger på din 

browser som beskrevet i denne politik. Bemærk dog, at hvis du gør dette, kan du eventuelt ikke bruge den 

fulde funktionalitet af vores website.  

Bemærk, at Google Analytics-koden på websitet er suppleret med “gat._anonymizeIp();” for at sikre en 

anonymiseret indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-maskering). 

Sociale medie-cookies: vores website kan integrere visse plug-ins fra tredjepart (såsom Facebooks 

"Synes godt om"-knap).  Selv om du ikke klikker på disse plug-ins, kan de indsamle oplysninger om dig 

som f.eks. de IP-adresser og sider, du besøger. Disse plug-ins er reguleret af politikken om beskyttelse af 

personlige oplysninger for den tredjepart, der leverer dem. 

Annoncerings-cookies: vores website kan også aktivere sporingsmekanismer fra tredjepart for at 

indsamle data over tiden og på tværs af ikke-tilknyttede websites til brug i interessebaseret annoncering. 

F.eks. kan tredjeparter bruge det faktum, at du har besøgt websitet, til at sende dig online annoncer for 
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MTD-produkter på tredjepartswebsites.  Derudover kan vores tredjepartsannonceringspartnere eventuel 

bruge oplysninger om dig til at sende dig målrettede annoncer baseret på din online adfærd generelt. 

Vi og vores tredjepartsleverandører kan også anvende indsamlede oplysninger til at etablere forbindelser 

blandt relaterede webbrowsere og enheder (såsom smartphones, tablets, computer og fjernsyn) for 

målrettet annoncering, analyse, tildeling og rapporteringsformål. Disse tredjeparter kan matche dine 

browsere eller enheder, hvis du logger ind på den samme online tjeneste på flere enheder, eller hvis din 

enheder har tilsvarende attributter, der understøtter en logisk slutning om, at de er anvendt af den samme 

person eller husholdning. Det betyder, at oplysningerne om din aktivitet på website eller apps på din 

aktuelle browser eller enhed kan kombineres med oplysninger, der er indsamlet fra dine andre browsere 

eller enheder. 

Andre cookies: denne kategori inkluderer cookies, der ikke passer ind i nogle af ovenstående cookie-

kategorier. Et eksempel herpå er bundling af forskellige cookies via Google Tag Manager. 

Følgende cookies anvendes på vores website: 
 

Navn på cookie Lagret af Formål Data indsamlet 

Google Analytics Google-server i 
USA 

Anvendes som hjælp til 
at analysere hvilke 
sider, som de 
besøgende har set på 
vores website, og 
hvordan de interagerer 
med vores website.  
Klik her for at fravælge. 

IP-adresse; 
afkortet, hvis EU- 
eller EØS IP-
adresse. 

Browser Id  Anvendes i 
kombination med 
sessions-id for at 
autentificere din 
identitet for MTD 

 

Session Id  Anvendes i 
kombination med 
browser-id til at 
autentificere din 
identitet for MTD 

 

Webfonts  Hvilke af vores 
skrifttyper, browseren 
har indlæst. Anvendes 
til 
hastighedsoptimeringer 

 

Reload on Back    

[Ads]    

[OAuth Target]    

Sådan administreres dine cookies 

Hvis du ikke ønsker, at vores website lagrer cookies på din enhed, kan du ændre dine browserindstillinger, 

så du modtager en advarsel, før visse cookies lagres. De fleste webbrowsere muliggør en vis kontrol over 

de fleste cookies gennem browserindstillingerne, hvilket betyder, at du kan justere dine indstillinger, 

således at din browser afviser de fleste af vores cookies eller kun visse cookies fra tredjeparter. Du kan 

også tilbagetrække din accept af cookies ved at slette de cookies, der allerede er blevet lagret.  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Vær opmærksom på, at hvis du ikke vil acceptere nogen cookies og ændre dine browserindstillinger hertil, 

så kan vi ikke garantere, at vores website fungerer korrekt. Det betyder, at du eventuelt ikke kan bruge alle 

websitets funktioner i videst udstrækning, eller at du ikke kan se visse dele af websitet.  

Bemærk, at du skal ændre dine indstillinger for hver browser og enhed, du anvender. Derudover vil 

sådanne metoder ikke fungere, hvad angår visse andre online sporingsteknologier.  

Procedurerne for ændring af dine indstillinger og cookies afviger fra browser til browser, men de findes 

typisk i menuen "Indstillinger" eller "Præferencer" i din internetbrowser. Hvis det er nødvendigt, kan du 

anvende hjælpefunktionen på din browser, eller eventuelt kan det være nyttigt at klikke på et af 

nedenstående links for at gå direkte til cookie-indstillingerne for din browser. 

 

• Cookie-indstillinger i Internet Explorer 

• Cookie-indstillinger i Mozilla Firefox 

• Cookie-indstillinger i Google Chrome 

• Cookie-indstillinger i Safari 

• Cookie-indstillinger i Opera 

Der er også softwareprodukter tilgængelige, der kan administrere cookies for dig. Du kan også anvende 

www.ghostery.com til at acceptere eller afvise hver enkelt cookie, der anvendes på vores website. 

For at læse mere om cookies, herunder hvordan du kan se, hvilke cookies der er blevet indstillet, og 

hvordan du kan administrere eller slette dem, så besøg www.allaboutcookies.org. 

Kontakt os 

Hvis du har spørgsmål vedrørende de cookies, der anvendes på vores website, bedes du sende en mail til 

datenschutz@mtdproducts.com eller kontakte os på: 

 

MTD Products Aktiengesellschaft 

Industriestraße 23 

D-66129 Saarbrücken 

Telefon +49 6805 79-0 

Telefax +49 6805 79-442 

Opdateringer af politik 

Vi kan ændre denne cookie-politik fra tid til anden. Hvis vi gør det, vil vi slå den opdaterede version af 

politikken op på vores webside eller meddele dig herom på anden måde. Vi opfordrer dig til at besøge 

websitet regelmæssigt for at være informeret om eventuelle ændringer. 

http://support.microsoft.com/gp/cookies/en
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
http://www.ghostery.com/
http://www.allaboutcookies.org/
mailto:datenschutz@mtdproducts.com

