Cookie-politik for Erik Lytzen a/s
Denne hjemmeside er beregnet til at give generel information om Erik Lytzen a/s og de serviceydelser og
løsninger, vi leverer.
Vi indsamler oplysninger fra brugere af denne hjemmeside automatisk, og når du beslutter at give os
oplysninger, for eksempel når du udfylder en formular på www.lytzen.dk. Disse oplysninger behandles
fortroligt.

Cookies
Denne hjemmeside fungerer bedst, hvis du tillader brug af cookies.
Cookies er små tekstfiler, der downloades til din computer eller mobile enhed, når du besøger en hjemmeside
eller applikation. Din browser (eksempelvis Internet Explorer eller Google Chrome) sender derefter disse
cookies tilbage til hjemmesiden eller applikationen ved hvert efterfølgende besøg, så de kan genkende dig
og huske ting, såsom personlige detaljer eller brugerindstillinger. Cookies kan ikke skade dit system. Du kan
nulstille din browser, så den afviser enhver cookie eller advarer dig, når en cookie bliver sendt.
For at forbedre din oplevelse og for at forbedre vores service anvender vi cookies med henblik på
systemadministration og analyse af vores hjemmeside. Vores cookies gemmer ikke følsomme oplysninger
såsom dit navn eller din adresse.
Vi gør brug af forskellige typer af cookies på dette site. Disse varierer fra langsigtede cookies (for at huske dig
og dine præferencer) til kortsigtede eller sessionsbaserede cookies, som udløber, når du lukker dit vindue i
browseren.

Håndtering af cookies
Der er forskellige måder, hvorpå du kan håndtere og administrere dine cookies. Nedenfor følger en mere
detaljeret beskrivelse. Bemærk at de indstillinger, du ændrer, ikke blot vil påvirke cookies fra www.lytzen.dk,
men vil gælde for alle de hjemmesider, du besøger.
De fleste moderne browsere vil give dig mulighed for at:
� Se, hvilke cookies du har fået og slette dem på et individuelt grundlag.
� Blokere tredjepartscookies.
� Blokere cookies fra bestemte hjemmesider.
� Blokere alle cookies fra at blive indstillet.
� Slette alle cookies, når du lukker din browser.
Du skal være opmærksom på, at afviser eller blokerer du fuldstændigt cookies, vil mange hjemmesider ikke
fungere efter hensigten, ligesom nogle funktioner på disse hjemmesider slet ikke vil virke. Sletter du dine
cookies vil eventuelle præferencer gå tabt.

Yderligere oplysninger om cookies
For mere information om cookies generelt, hvordan du kan stoppe installationen af cookies, eller hvordan
du sletter allerede eksisterende cookies, skal du gå til http://minecookies.org.

