
Information om brug af cookies på lsm-
diesel.dk & lsm-diesel.com  

Ved at benytte vores hjemmeside, accepterer du, at vi bruger cookies.   

Hvad er en cookie?  
En cookie er en lille datafil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der 
sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og 
indeholder ikke virus.   

Hjemmesidens brug af cookies  
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få 
overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til 
dine behov og interesser. Cookies husker fx, hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har 
besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog , du gerne vil have hjemmesiden på.  
  
Her er oversigten over hjemmesidens brug af cookies og vores samarbejdspartnere i denne 
forbindelse:   
  
Nødvendige cookies   
Vores shopsystem bruger session cookies, som er nødvendige cookies hjælper med at gøre en 
hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til 
sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden. Disse cookies vil du 
kunne se som: "SessionID_*" De udløber efter 30 dage.  
  
Funktionelle cookies  
- Google Analytics: Vi bruger Google Analytics til at analysere webtrafik og måling af effekten af 
kampagner. Vi samler eller lagrer ikke persondata gennem Google Analytics, men analyser kun på 
anonymiserede data.  
  
  

Sådan afviser eller sletter du dine cookies  
Afvisning af cookies   
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du 
finder   
indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis 
du gør   
det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden 
kan   
huske de valg, du foretager.   
  



Sletning af cookies   
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en 
nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete   
Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, 
hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:  Husk: Bruger du flere 
browsere, skal du slette cookies i dem alle.   
  
Internet Explorer   
http://windows.microsoft.com/da-DK/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies   
  
Mozilla Firefox   
https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-fra-websteder   
  
Google Chrome   
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=da&amp;answer=95647   
  
Opera   
http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html   
  
Safari 5.0   
http://support.apple.com/kb/HT1677   
  
Flash cookies (gælder alle browser)   
https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager 
07.html  
  
iPhone, iPad og andet fra Apple   
http://support.apple.com/kb/HT1677   
  
Telefoner med styresystemet Android   
https://www.safewiper.com/blog/clear-browsing-cache-and-cookies-on-android/  
  
Telefoner med Windows 7   
http://www.windowsphone.com/da-dk/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-otherbrowsersettings  

  

        

    


