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1. Introduktion 

Denne politik indeholder oplysninger om brugen af cookies hos Bridgestone Europe NV / SA 

(Kleine Kloosterstraat 10, 1932, Zaventem, Belgien, firmanr. RPR (Bruxelles) 0441192820) og dets 

datterselskaber (i det følgende kaldet "Bridgestone", "vi" eller "os") i forbindelse med din brug af 

Bridgestones websteder (i det følgende kaldet "websted").   

Cookies (som også indeholder lignende teknologier som pixels og web beacons) er små 

tekstfiler, som vi og vores reklamepartnere installerer på din internetkompatible enhed(er), og 

som gør det muligt for webstedet at genkende dig og din(e) enhed(er), når du efterfølgende 

interagerer med os via webstedet. Vi bruger cookies til de formål, der er forklaret i afsnit  2. 

 

2. Hvorfor bruger vi cookies? 

Bridgestone bruger cookies til forskellige formål.  

Vi gemmer cookies på din(e) enhed(er), for eksempel for at forbedre funktionaliteten på vores 

websted. Cookies kan hjælpe dig med at navigere gennem vores websted (f.eks. ved at huske dit 

sprogvalg og de sider, du tidligere har besøgt) eller de kan være nødvendige for at udføre de 

tjenester, du har anmodet om, korrekt (f.eks. ved at huske varer, du har lagt i din indkøbskurv).  

Derudover giver visse cookies os statistiske oplysninger om brugen af vores websted, som 

hjælper os med at forstå de besøgendes adfærd og præferencer på en aggregeret måde. Vi kan 

f.eks. bruge disse cookies til at få indblik i, hvordan besøgende bruger vores websted og 

analysere hvad der virker, og hvad der ikke gør for at forbedre vores websted løbende og må le, 

hvor effektiv vores kommunikation er. 

Cookies kan også bruges til at spore dine specifikke interesser i vores produkter og tjenester for 

at sende dig indholdsbaseret målrettet annoncering, når du besøger tredjepartswebsteder eller 

sociale medier. 

Cookies kan yderligere facilitere visse tredjepartsapplikationer som f.eks. plugins til sociale 

medier. Plugins er Like-knappen (synes om) og Share-knappen (del), som giver dig mulighed for 

at dele webindhold eller dine oplevelser på dine sociale medier.  

  



3. Hvilke typer af cookies bruger vi? 

Vi bruger forskellige typer cookies. Cookies er kategoriseret efter deres oprindelse som 

førstepartscookies eller tredjepartscookies. Cookies er også kategoriseret som se ssionscookies 

eller vedvarende cookies, afhængigt af perioden de forbliver på din(e) enhed(er). Cookies er  

også kategoriseret efter den funktion, de udfører: Essentiel le cookies  og s tatistiske cookies, 

funktionalitetscookies, annonceringsookies og sociale medier-cookies.  

Førstepartscookies  

Førstepartscookies er cookies, som er indstillet af os og bruges inden for vores kontrol.  

Tredjepartscookies  

Tredjepartscookies er indstillet af en anden part end Bridgestone. Nogle af vores websider kan 

f.eks. også indeholde indhold fra andre websteder som YouTube eller Flickr, som kan angive 

deres egne cookies, når du tilgår det pågældende indhold. Hvis du deler et link til en af vores 

websider, kan tjenesten, du deler den på (for eksempel Facebook, Twitter eller LinkedIn), og 

indstille en cookie i din browser. Du har mulighed for at deaktivere dem i dine 

browserindstillinger (se afsnit 6). 

Sessionscookies  

Sessionscookies er midlertidige og forbliver kun på din enhed under din browsersession. De 

forsvinder fra din computer eller enhed, når du lukker din browser.  

Vedvarende cookies 

Vedvarende cookies forbliver også på din computer eller enhed efter din browsersession er 

afsluttet, og bliver der i en periode angivet i de pågældende cookies. Vi bruger vedvarende 

cookies, når vi skal huske dine præferencer og handlinger til næste gang du besøger os. 

Cookies er kategoriseret efter deres formål som strengt nødvendige cookies, 

funktionalitetscookies, annoncecookies og sociale medier-cookies. 

Essentielle cookies og statistiske cookies 

 

Essentielle cookies er cookies, der er strengt nødvendige for at gøre det muligt for dig at 

bevæge dig rundt i applikationerne og bruge alle deres funktioner. For eksempel giver denne 

type cookies dig mulighed for at navigere fra en webside til den næste og gemme oplysninger, 

der er nødvendige for at udføre den tjeneste, du har anmodet om (f.eks. huske varer, du køber 

online, for at gøre det muligt for dig at fortsætte til betalingssiden). Uden dem kan de tjenester , 

du har bedt om, ikke leveres.  

  



Hvordan påvirker essentielle cookies din databeskyttelse?  

 

Vi har ikke brug for brugernes samtykke til leveringen af disse cookies, da de er strengt 

nødvendige for at udføre tjenesten, du har anmodet om på webstedet. 

Statistiske cookies, også kaldet præstationscookies, hjælper os med at for stå, hvordan 

besøgende bruger webstedet. Dette giver os mulighed for løbende at forbedre webstedet for at 

give besøgende en bedre browseroplevelse. For eksempel fortæller disse cookies, hvilke 

websider brugerne oftest besøger, eller om brugerne får fejlmeddelelser fra vores websider , de 

besøger.  

Hvordan påvirker statistiske cookies din databeskyttelse?  

 

Disse cookies anvendes automatisk under hver session eller i længere perioder - afhængigt af 

deres formål. Disse cookies samler ikke oplysninger, der identificerer den besøgende. Disse 

cookies indsamler kun aggregerede anonyme oplysninger, og derfor har vi ikke brug for dit 

samtykke til at bruge statistiske cookies.   

 

Vi bruger især Google Analytics til at få en overordnet visning af, hvordan de besøgende 

interagerer med vores websted. Oplysningerne fra Google Analytics-cookies sendes til Google 

Incorporated, der er beliggende i USA. Bridgestone brugte Google Analytics med IP-

anonymisering aktiveret, hvilket betyder, at Google på vores vegne behandler de indsamlede 

oplysninger med det formål at evaluere din brug af webstedet og generere rapporter om 

aktivitet på webstedet. Google vil imidlertid ikke være i stand til at matche de indsamlede 

oplysninger fra din brug af vores websted med andre data fra Google.      

 

Disse cookies er aktiveret som standard, men du kan stadig beslutte at deaktivere dem i dine 

browserindstillinger (følg trinene forklaret i afsnit 6). Desuden har du mulighed for at deaktivere 

Google Analytics ved at bruge linket 'Deaktiver Google Analytics' på webstedet 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, og downloade og installere browser-tilføjelsen 

Google Analytics Opt-out på din enhed/enheder.  

  

Funktionalitetscookies  

 

Disse cookies hjælper os med at tilpasse webstedet til dig ved at huske dine præferencer og 

indstillinger (f.eks. brugernavn, sprog eller placeringen, hvorfra du tilgår  webstedet). Disse 

cookies kan også bruges til at huske de ændringer, du foretager, f.eks. til tekststørrelse, 

skrifttyper og til andre dele af webstedet, der kan tilpasses eller huske din browserhistorik eller 

den kendsgerning, at du allerede har besøgt webstedet. 

 

Hvordan påvirker funktionalitetscookies din databeskyttelse? 

Funktionalitetscookies er som standard deaktiveret. Oplysningerne, som disse cookies indsamler , 

kan omfatte teknisk information, der behandles i forbindelse med dit besøg, og er knyttet til din 

enhed, selv om du forbliver anonym. Hvis du vælger ikke at aktivere disse cookies, kan det 

påvirke din navigationsoplevelse.  

  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Annoncecookies  

 

Disse cookies kan være enten førsteparts- eller tredjepartscookies, der sporer din browseraktivitet 

for at lave brugerprofiler. Hvis du bruger vores websted, indsamler og analyserer vi data om 

din(e) enhed(er) (IP-adresse) og din brug af vores tjenester (f.eks. hvilke sider du besøger). 

Brugerprofilen, der registreres som følge af din browseraktivitet, bruges til at vise dig annoncer, 

der vedrører dine interesser, der udledes af din browseraktivitet. 

De virksomheder, vi bruger til at skræddersy og levere annoncer til dig, indsamler også data fra 

dig på tværs af andre onlinetjenester. Disse data hjælper os med at forudsige, hvad der kan 

interessere dig og vise dig annoncer, der er skræddersyet til disse interesser.  

Vi viser dig heller ikke reklamer eller sælger reklameplads til tredjeparter på vores websteder, 

men vi køber reklameplads på sociale medier og tredjepartswebsteder (f.eks. 

automobilwebsteder, online-dækbutikker), hvor reklamer for vores produkter og tjenester kan 

leveres til dig af vores reklamepartnere, der handler på vores vegne (retarget-annoncering).  

Hvordan påvirker disse cookies din databeskyttelse?  

Vi lagrer ikke oplysninger om din identitet eller din browseraktivitet på disse 

tredjepartswebsteder. Den annoncering, vi viser på tredjepartswebsteder, som du besøger, er 

skræddersyet ud fra dine interesser, når du tidligere besøgte vores websted, for eksempel hvis 

du besøger vores hjemmeside med Bridgestone vinterdæk, kan vi vise dig reklamer for 

vinterdæk, når du besøger tredjepartswebsteder . 

Disse cookies er som standard deaktiveret, og de placeres kun på din(e) enhed(er), efter at du 

har givet deres samtykke til sådan brug.   

Sociale medier-cookies 

På vores hjemmeside bruger vi plugins til sociale medier fra kanaler som Facebook, Google+, 

Twitter, LinkedIn og YouTube. Disse plugins er moduler, der gør det muligt for dig at dele 

indhold fra vores websted på sociale medier, hvis du har en konto på disse sociale medier. Et 

eksempel er Facebooks 'Like'-knap. Dette gøres muligt ved brug af cookies.  

Plugin-modulerne placerer også tredjepartscookies på din(e) enhed(er), så de sociale medier kan 

spore din navigation på vores websted til eget brug, hvilket kan være adfærdsmæssig 

annoncering, analyser eller markedsundersøgelser. Flere oplysninger om de data, som disse 

sociale medier kan få via plugin-cookies, findes på de relevante sociale medier.  

  



Hvordan påvirker disse cookies din databeskyttelse? 

Disse cookies er som standard deaktiveret, og de placeres kun på din(e) enhed(er), efter at du 

har givet deres samtykke til sådan brug.  

Hvis du er medlem af disse sociale medier, kan du også beslutte, om du vil godkende brugen af 

cookies i dine personlige oplysninger på din relevante sociale mediekonto. 

4. Hvordan bruger vores reklamepartnere cookies? 

Vores annoncering leveres til dig gennem vores omhyggeligt udvalgte specialiserede 

reklamepartnere. De cookies, der ledsager annoncerne, gør det muligt for vores reklamepartnere 

at overvåge effektiviteten af deres annoncer og reklamer. De kan også bruge cookies, som de 

har indstillet på din(e) enhed(er), når du besøgte andre websteder. De gør dette, så de ved, at du 

har set en bestemt annonce eller til at matche dig med deres database. Dette hjælper dem med 

at gøre ting som f.eks. at begrænse, hvor mange annoncer du ser på internettet, og hvis du har 

deltaget i markedsundersøgelser, kan forskningsfirmaet registrere, at du har set en bestemt 

annonce. 

Alle virksomheder, som vi giver lov til at tilføje tags eller kode til vores websted, bliver instrueret 

om at sikre, at de håndterer dine data på en ansvarlig måde. Som dataansvarlige anvender de 

dog dine data, og brugen af dataene er underlagt deres eget databeskyttelsespraksis. For at 

bekræfte eller slette tredjepartscookies på din enhed skal du følge de trin, der er beskrevet i 

afsnit 8. 

5. Hvordan får vi dit samtykke? 

Når du besøger webstedet for første gang, får du vist en meddelelse (cookiebanner) med 

anvisninger om, hvordan du administrerer dit samtykke til cookies.  

Essentielle (strengt nødvendige) cookies og analytiske cookies kræver ikke dit samtykke og vil 

automatisk blive installeret på din(e) enhed(er). Selvom essentielle og analytiske cookies ikke kan 

deaktiveres via vores indstillinger for webstedscookies, har du mulighed for at gøre det på 

Google Analytics-webstedet (se afsnit 3). 

Meddelelsesbanneret vises ikke længere på din enhed ved fremtidig brug af webstedet, men du 

kan altid ændre dine cookiesgodkendelsesvalg ved at klikke på linket "Skift mine præferencer" 

eller via indstillingerne i din internetbrowser (se afsnit 6 for vejledning).   

 

 

 



6. Hvordan kan du fravælge? 

Når vi har modtaget dit samtykke til brug af cookies, gemmer vi en cookie på din(e) enhed(er) 

for at huske dit valg til dine næste besøg på vores websted. Hvis du på et hvilket som helst 

tidspunkt ikke vil have, at oplysninger om din browseradfærd skal bruges, kan du "fravælge" 

dette ved at ændre dine browserindstillinger som beskrevet nedenfor. Du kan også fravælge ved 

at tilgå linket Cookieindstillinger på vores websted. 

 

Skift dine browserindstillinger 

Du kan forhindre, at dine søgehistorik bliver sporet generelt ved at justere dine 

browserindstillinger, ved at søge i "privat tilstand" eller ved brug af browsertilføjelser. Du kan 

finde ud af, hvordan du gør dette ved at besøge den relevante supportside til din browser 

eller ved hjælp af hjælpefunktionen i din browser:  

Edge 

Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Opera 

Mobilapplikationer 

Hvis du tilgår vores applikationer, selvom webbrowseren på din mobilenhed, skal du følge 

instruktionerne ovenfor. Imidlertid bruger mobilapplikationer forskellige teknologier til at 

genkende din enhed. For at fravælge brugen af dine data til målrettet annoncering skal du 

følge instruktionerne nedenfor. 

Apple iOS 

1. Gå til Indstillinger> Beskyttelse af personlige oplysninger> Annoncering. 

2. Aktivér Begræns annoncesporing. 

Få mere at vide på Apples supportside. 

  

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/en-gb/HT202074


Google Android 

1. Gå til Indstillinger. 

2. Vælg Google i afsnittet Konti. 

3. Vælg Annoncer i sektionen Sikkerhed og privatliv. 

4. Markér feltet Fravælg interessebaserede annoncer. 

Besøg Googles supportside for mere information. 

Microsoft Windows 

1. Gå til Indstillinger. 

2. Tryk på Beskyttelse af personoplysninger. 

3. Tryk på Annoncerings-id, og vælg Lad ikke apps bruge mit annoncerings-id til oplevelser på 

tværs af apps 

Besøg Microsofts supportside for mere information. 

7. Tredjepartsmodtagere og databehandlere 

Bridgestone udveksler ikke cookies med tredjepartswebsteder eller eksterne leverandører af data, 

med undtagelse af tredjeparter, der arbejder direkte med Bridgestone og under deres kontrol og 

tilsyn i forbindelse med levering af webstedstjenester. Bridgestone sørger altid for, at 

databehandlere er bundet af nødvendige kontraktmæssige bestemmelser for at holde dem sikre 

og fortrolige. 

Selv om vi må bruge oplysninger indsamlet via cookies fra tredjeparter, skal du være 

opmærksom på, at alle tredjepartscookies administreres af deres udbydere i overensstemmelse 

med deres politikker.  

8. Se vores cookies og deres udløbsdato  

For at se den nøjagtige liste over cookies, vi bruger, hvornår de udløber, og deres domæne 

og/eller navn, kan du se indstillingerne i din webbrowser.  

 

Her er en hurtig vejledning til, hvordan du ser dette i din browsertype: 

https://www.wikihow.com/View-Cookies 

 

 

 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
https://account.microsoft.com/unsupported-browser
https://www.wikihow.com/View-Cookies

