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Cookiepolitik 
 
Alm & Thomsen ønsker at præsentere vores besøgende for en overskuelig hjemmeside med 
indhold, der er relevant. For at fremme det, bruger vi cookieteknologi, som indsamler oplysninger 
om den besøgende bruger på www.almogthomsen.dk 
Med denne politik håber vi at give dig et overblik over, hvad behandlingen af vores 
cookieoplysninger indebærer, hvad du skal være opmærksom på og hvilke muligheder du har og 
hvad du kan definere.  
Nedenfor kan du se, hvilke cookies og til hvilke formål de enkelte cookies bruges, hvem der sætter 
den enkelte cookie og hvor længe cookies opbevares på dit udstyr: 
 
Cookie-deklaration for www.almogthomsen.dk: 
 
Nødvendige cookies 

_VASTUtil__  
• Coookie til URL: https//www.almogthomsen.dk HTTP 
• Beskrivelse: Anvendes til kommunikation mellem media player og hjemmesiden 

www.almogthomsen.dk 
• Formål: Nødvendig for afspilning af video på websiden.  
• Kilde: http s://amp.azure.net/libs/amp /2.3.6/azuremed iap layer.min .js 
• Data opbevares i USA 
• Permanent cookie. 

ASP.NET_SessionId  
• Cookie til URL: https://www.almogthomsen.d k/ 
• Formål: Nødvendig: Midlertidig cookie som er aktiv, for at fastholde brugerens adgang, på 

tværs af sider, mens bruger er på siden. 
• Initiator: Web server 
• Data opbevares: Danmark 
• Session cookie – dvs. midlertidig 

 
• CookieConsent  
• Cookie til URL: https://www.almogthomsen.dk/ 
• Formål: Gemmer brugerens samtykke/ikke samtykke 
• Initiator: Scripttag, page source line number 17 
• Kilde: http s://consent.cookiebot.com/uc.js 
• Data opbevares: Irland - i EU  
• Permanent cookie: Gemmes i 1 år 

 
Samtykkebaserede cookies 

• CookieConsentBulkSetting  
• First found URL: https://www.almogthomsen.dk/ 
• Formål: Muliggør samtykke til cookies på tværs af til sprogvalg eller den region 
• Kilde: http s://consent.cookiebot.com/ucjs 
• Data gemmes: Ireland – i EU Funktionsvarighed:  
• Permanent cookie 
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• _ga almogthomsen.dk HTTP  
• Kilde: almogthomsen.dk HTTP 
• First found URL: https://www.almogthomsen .dk/ 
• Formål: Registrere unikt ID som bliver brugt til at skabe statistiske data om, hvordan 

brugeren bruger websiden. 
• Kilde: http s://www.google-analytics.com/analytics.js 
• Data gemmes i: USA i 2 år 

 
 

• gat almogthomsen.dk HTTP  
• First found URL: https://www.almogthomsen.dk/ 
• Formål: Bruges af Google Analytics til at begrænse anmodninger 
• Kilde: http s://www.google-analytics.com/analytics.js 
• Data gemmes i:USA 1 dag 

 
• _gid almogthomsen.dk HTTP  
• First found URL: https://www.almogthomsen.dk/ 
• Cookie formål: Registreret unikt ID som bliver brugt til at skabe statistiske data om, 

hvordan brugeren bruger websiden. 
• Kilde: http s://www.google-analytics.com/analytics.js 
• Data gemmes i: USA 1 dag 

 
Marketingcookies  
Bruges til at spore besøgende på tværs af websteder for at vise annoncer, der er relevante og 
engagerende for den enkelte bruger og dermed mere værdifuld for udgivere og tredjeparts 
annoncører. 
 

• ads/ga-audiences google.com  
• First found URL: https://www.almogthomsen.dk/ 
• Cookie formål: Bruges af Google Ad Words til at engagere besøgende, der sandsynligvis vil 

konvertere til kunder baseret på den besøgendes onlineadfærd på tværs af websteder. 
• Kilde: http s://www.google.ie/ad s/g a-audiences?t= sraip=1_r= 4slf_rd=1v= 1_v= 

j96tid=UA-217204605-46cid=1869562775.1655132061ji 
• d=1487769948_u =YEBAAUAAAAAAAC~z=1267216351 
• Data gemmes:  i USA under anvendelsen 

 
• totalCalls almogthomsen.dk HTML  
• First found URL: h ttp s://www.almogthomsen.dk/ 
• Cookie formål: Anvendes i sammenhæng med video-reklame. Cookien begrænser antallet 

af gange, en bruger får vist den samme annonce. Cookien bruges også til at sikre 
relevansen af video-reklamen for den specifikke bruger. 

• Kilde: http s://amp.azure.net/lib s/amp /2.3.6/azu remed iap layer.min .js 
• via h ttp s://www.almogthomsen.dk/Bundles/Scrip ts/Website/Module/Video?v= mco 

4mLl2DEYVQddmZSW 6xid _X-PAu-Nufq5A-jbqyk1 
• Data gemmes:  i USA Funktionsvarighed: Permanent 

 
• totalCallsTimeout almogthomsen.dk HTML  



 

  Alm & Thomsen ApS   •   Vandtårnsvej 62A, 4. sal   •  2860 Søborg  •   Tel: +45 88 82 70 10   •   info@almogthomsen.dk   •   www.almogthomsen.dk 

• First found URL: h ttp s://www.almogthomsen.dk/ 
• Cookie formål: Anvendes i sammenhæng med video-reklame. Cookien begrænser antallet 

af gange, en bruger får vist den samme annonce. Cookien bruges også til at sikre 
relevansen af video-reklamen for den specifikke bruger. 

• Kilde: http s://amp.azure.net/lib s/amp /2.3.6/azu remed iap layer.min .js 
• via h ttp s://www.almogthomsen.dk/Bundles/Scrip ts/Website/Module/Video?v= mco 

4mLl2DEYVQddmZSW 6xid _X-PAu-Nufq5A-jbqyk1 
• Data gemmes: i USA; Funktionsvarighed: Permanent 

 
Fravalg af cookies 
Hvis du ikke ønsker, at vi sætter eller læser cookies på dit udstyr, så kan du ændre eller 
tilbagekalde dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieoversigten. Har du flere browsere, skal 
du ændre eller blokere cookies i alle browsere. Du skal være opmærksom på, at 
www.almogthomsen.dk ikke fungerer helt optimalt, hvis du sletter eller blokerer cookies. 
 
Cookiepolitikken er opdateret: 15. juni 2022 
 


