COOKIE-POLITIK
Version: 8. september 2020
Gefion Group A/S og dets koncernforbundne selskaber (hver især tilsammen og hver for
sig benævnt ”Gefion”) bruger cookies og anden tracking på Gefions hjemmesider.
I denne cookiepolitik beskriver Gefion en række forhold omkring Gefions lagring og tilgang
af cookies og tracking. Cookiedeklaration (cookiebot), som fremgår på hver hjemmeside,
skal anses som en integreret del af denne cookie-politik.
Gefions hjemmesider, hvor vi anvender cookies:
• Gefion Group A/S: www.gefiongroup.com & www.gefionboliger.dk
• Kanalgaden 3 www.kanalgaden.dk
• Rødovre City: www.rødovreport.dk
• Gefion Ryparkenkollegiet: www.gefionstudiosryparken.dk
• Gefion Telegrafkollegiet: www.gefiontelegrafkollegiet.dk
• Gefion Studieboliger: www.gefionstudieboliger.dk
• Gefion Amager Strandvej: www.gefionamagerstrandvej.dk
• Ved Amagerbanen 33: www.vedamagerbanen33.dk
• Ved Amagerbanen 35: www.vedamagerbanen35.dk
• Ved Amagerbanen 37: www.vedamagerbanen37.dk
• Amager Strandvej 56: www.amagerstrandvej56.dk
• Store Kongensgade 100: www.storekongensgade100.dk
• Store Kongensgade 106: www.storekongensgade106.dk
Alle selskaber kan kontaktes via Gefion Group A/S som angivet her:
Gefion Group A/S
Østergade 1, 1. sal
1100 København K
CVR-nr.: 37 04 25 60
E-mailadresse: privacy@gefiongroup.com
Tlf. nr.: +45 70 23 20 20
HVAD ER COOKIES?
Cookies er små elektroniske datafiler, som lagres i, og som kan tilgås i dit elektroniske
terminaludstyr i forbindelse med din brug af internettet. Dit terminaludstyr kan fx være
din computer, tablet eller smartphone, dvs. det udstyr, som du bruger til internetbrowsing.
Cookies hjælper fx med at gøre internetbrowsing bedre, lettere og mere målrettet mod dig
og til at give Gefion indsigt i, hvordan du anvender hjemmesiden, fx hvilke sektioner, der

er stor interesse for, så Gefion kan udvikle hjemmesiden og Gefions forretning, gøre det
endnu mere relevant for dig at være i forbindelse med Gefion.
Cookies er passive filer og kan ikke bruges til at sprede virus, malware eller lignende
skadelige programmer i dit terminaludstyr.
Cookies identificerer det elektroniske terminaludstyr, du anvender. Det betyder, at de
cookies, som Gefion lagrer og får adgang til, indeholder personoplysninger. Du kan læse
mere om behandling af personoplysninger i privatlivspolitikkerne, som er tilgængelige på
de respektive hjemmesider.
TYPER AF COOKIES
Gefion kan lagre og tilgår to forskellige typer cookies, når du anvender Gefions
hjemmesider.
•

Sessionscookies; Sessionscookies er midlertidigt lagrede cookies, som slettes
samtidig med, at du lukker din webbrowser (sessionen).

•

Vedvarende cookies; Vedvarende cookies er permanent lagrede cookies, som
gemmes på din computer, indtil de slettes igen eller efter en bestemt periode. Se
mere herom under ”Sletning og blokering af cookies”. Vedvarende cookies fornyes
hver gang, du besøger hjemmesiderne.

TREDJEPARTSCOOKIES
Gefion har en række samarbejdspartnere, som lagrer og tilgår cookies i dit terminaludstyr,
når du anvender Gefions hjemmesider og din senere færden på internettet. Sådanne
cookies kaldes tredjepartscookies og kan både være sessionscookies og vedvarende
cookies.
I cookiedeklarationen på hver hjemmeside, kan du se, hvilke samarbejdspartnere, der
sætter og henter oplysninger fra cookies.
AFSLAG PÅ SAMTYKKE TIL AT ANVENDE COOKIES
Hvis du ikke ønsker, at Gefion skal kunne lagre eller tilgå cookies i dit terminaludstyr i
forbindelse med dine besøg på Gefions hjemmesider, kan du blot lade være med at
acceptere, at der anvendes cookies ved dit første besøg på hjemmesiderne fra det
pågældende terminaludstyr eller ved senere at tilbagekalde dit samtykke ved at slette
cookies, se nedenfor.

Vær opmærksom på, at hvis du ikke accepterer, at Gefion anvender cookies på
hjemmesiderne, eller hvis du senere tilbagekalder dit samtykke, kan du være afskåret fra
at anvende noget af hjemmesidens funktionalitet, herunder visning af hjemmeside og
præferencer.
Vær også opmærksom på at afgivelse af samtykke og tilbagekaldelse af samtykke kun
gælder for det terminaludstyr, hvorfra det gives eller hvorfra der sker tilbagekaldelse.
SLETNING OG BLOKERING AF COOKIES
Hvis du tidligere har accepteret cookies på et udstyr, men du ønsker at slette disse cookies
fra det pågældende udstyr, kan du til hver en tid gøre dette.
Du kan også vælge at blokere cookies eller modtage en advarsel, før der lagres eller tilgås
cookies på dit terminaludstyr. Se guiden på http://minecookies.org/cookiehandtering/
Vær venligst opmærksom på, at når du vælger at blokere, slette eller modtage advarsler
som beskrevet ovenfor, sker det kun med virkning for det udstyr, som handlingen
foretages fra. Andet udstyr påvirkes derimod ikke.
Vær også opmærksom på, at hvis du blokerer eller sletter de cookies, der anvendes på
Gefions hjemmesider og Gefions samarbejdspartnere, kan du være afskåret fra at anvende
noget af hjemmesidens funktionalitet, herunder visning af hjemmesiden og at
hjemmesiden husker dine præferencer.
ANVENDELSE AF COOKIES UDEN SAMTYKKE
Gefion må lagre og tilgå cookies, der allerede er lagret i dit terminaludstyr uden dit
samtykke, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:
•
•

Lagringen eller adgangen til oplysningerne alene sker med det formål at overføre
kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet, eller
Lagringen eller adgangen til oplysningerne er påkrævet for at sætte Gefion i stand
til at levere en informationssamfundstjeneste, som du udtrykkeligt har anmodet om

Dette følger af bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2011, også kaldet
”cookiebekendtgørelsen”. Denne kan du finde på Retsinformations hjemmeside:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139279.
YDERLIGERE INFORMATION OM DINE RETTIGHEDER VEDR. COOKIES
Du kan læse mere om dine rettigheder i forbindelse med anvendelse af cookies på
http://minecookies.org/.

