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1. Privatlivspolitik for www.Bifrostintro.dk 
 

Senest opdateret: 25/4-2019 

 

Børneskolen Bifrost administrerer www.Bifrostintro.dk.  

 

 

Informationsoplysninger og brug: 

 

Når du bruger vores websted, kan vi bede dig om at give os visse personlige identificerbare 

oplysninger, der kan bruges til at kontakte eller identificere dig. Identificerbare oplysninger 

omfatter, men er ikke begrænset til, dit navn ("Personlige oplysninger"). 

 

Nedenfor kan du se nogle et eksempel på hvordan vi bruger dit navn og kontaktoplysninger. 

 

 - At kunne sende dig mailinformation omkring mødet på skolen, jf. introduktion og møde. 

 

Log data:  

 

Ligesom mange andre hjemmesider, indsamler vi oplysninger, som din browser sender, når du 

besøger vores websted ("Log Data"). 

 

http://www.bifrostintro.dk/
http://www.bifrostintro.dk/
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Denne Log Data kan indeholde oplysninger som din computers internetprotokol ("IP") adresse, 

browser type, browser version, siderne på vores websted som du besøger, tidspunktet og datoen 

for dit besøg, den tid, der bruges på disse sider og andet statistik. 

 

Derudover kan vi bruge tredjepartsydelser som Google Analytics og Facebook Business Manager, 

der indsamler, overvåger og analyserer dette. 

 

Kommunikation: 

 

Vi må bruge dine personlige oplysninger til at kontakte dig med markedsførings- eller 

reklamemateriale og andre oplysninger baseret på din interaktion med vores hjemmeside. 

 

For yderligere informationer om vores retningslinjer, besøg http://bifrost.skoleporten.dk 

 

2. Cookies på www.bifrostintro.dk 
 

Cookies er filer med en lille mængde data, som kan indeholde en anonym unik identifikator. 

Cookies sendes til din browser fra et websted og gemmes på din computers harddisk. 

 

Ligesom mange websteder bruger vi "cookies" til at indsamle oplysninger. Du kan instruere din 

browser til at afvise alle cookies eller angive, hvornår en cookie bliver sendt. Men hvis du ikke 

accepterer cookies, kan du muligvis ikke bruge nogle dele af vores websted. 

 

Hvordan vi bruger cookies: 

 

Vi bruger cookies til følgende formål:  

 

At aktivere visse funktioner, at levere analyse, for at gemme dine præferencer, samt for at 

aktivere annoncer, herunder adfærdsmæssig reklame. 

 

- For at vise dig Bifrostintro.dk-annoncer, når du surfer på nettet, så du kan se hvad vi står for. 

 

- For at finde ud af hvad du og andre prioriterer online. På den måde giver vi dig det, du har mest 

behov for. 

 

Hvor kan du finde flere oplysninger om cookies 

 

Du kan lære mere om cookies og følgende tredjepartswebsteder: 

Alt om cookies: https://minecookies.org/information-om-cookies/ 

http://bifrost.skoleporten.dk/

