Cookie Politik
Cookie-erklæring
Generelt
Med denne cookie-erklæring beskriver Staples Denmark ApS, hvordan vi bruger cookies og lignende
teknologier på dette domæne. For at gøre denne cookie-erklæring mere læsevenlig er hver
informationskategori opdelt i to lag. Det første lag giver et overblik over den pågældende
informationskategori. Ved at klikke på linket til det første lag vil du få en kort opsummering af de
vigtigste og mest betydningsfulde konsekvenser af den tilsigtede behandling.
Staples Solutions
Staples Solutions har ansvaret for brugen af cookies på hjemmesiden. For at kontakte Staples
angående brugen af cookies på hjemmesiden skal du benytte de kontaktoplysninger, der er anført
nederst i denne cookie-erklæring.
Hvad bruger Staples Solutions cookies til?
Første lag
Staples Solutions bruger cookies og lignende teknikker til at behandle personlige oplysninger med
henblik på at anvende dem til forskellige formål. Hver gang du giver dit udtrykkelige samtykke hertil,
bruger vi cookies og lignende teknikker bl.a. til at vise dig reklamer og andre relevante informationer
om emner, der interesserer dig, til kampagneanalyser og til målrettet markedsføring. For at se hver
enkelt cookies specifikke anvendelse kan du læse kapitlet Til hvilke formål bruger Staples Solutions
cookies?
Staples Solutions anvender også cookies til formål, der er teknisk nødvendige, funktionelle og
udelukkende analytiske. Det er ikke nødvendigt at indhente dit samtykke, for at vi kan bruge disse
cookies, da de har ringe eller slet ingen indvirkning på dit privatliv.
Andet lag
Hvad er cookies og lignende teknikker?
En cookie er en lille tekstfil, som indeholder en lille mængde information, der downloades til (eller
aflæses fra) din enhed, når du besøger en hjemmeside via f.eks. browseren på din computer, tablet
eller smartphone. Denne lille tekstfil giver mulighed for at lagre eller tilgå oplysninger (sommetider
endda personlige oplysninger). Disse (personlige) oplysninger gør det muligt at identificere dig, næste
gang du besøger hjemmesiden.
JavaScripts og web beacons er eksempler på lignende teknikker, der kombineret med cookies giver et
system mulighed for at indhente oplysninger (JavaScripts), lagre disse oplysninger i små og simple
tekstfiler (cookies) og derefter sende dem (web beacons). Alle disse teknikker kaldes samlet "Cookies
og lignende teknikker".
Til hvilke formål bruger Staples Solutions cookies?
Vores hjemmeside bruger cookies til følgende formål:







Funktionelle cookies. Nogle af disse funktionelle cookies er nødvendige for at hjemmesiden
kan fungere teknisk korrekt (de kaldes også essentielle cookies). Andre funktionelle cookies
bruges til at give hjemmesiden funktionalitet som f.eks. muligheden for at gemme foretrukne
indstillinger og for at kunne logge på vores hjemmeside.
Analytiske cookies. Staples Solutions anvender Google Analytics og lignende værktøjer til at
analysere, hvordan brugerne anvender vores hjemmeside. Staples Solutions bruger bl.a.
denne service til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig.
Reklame- eller permanente cookies. Staples Solutions bruger med dit samtykke forskellige
(tredjepart) cookies (f.eks. DoubleClick, Facebook Pixel, Google AdWords Conversion) til
reklamemæssige formål. De personlige oplysninger, der indhentes af en cookie, analyseres og
bruges til at udvikle kampagner og målgrupper med henblik på at tilpasse hjemmesiden med
de mest relevante informationer og personaliserede budskaber til brugeren. Disse cookies og
lignende teknikker placeres af tredjeparter. Disse tredjeparter kan følge din søgeadfærd over
flere hjemmesider. Staples Solutions modtager ikke oplysninger om dine besøg på andre
hjemmesider ud over Staples Solutions egne hjemmesider fra de tredjeparter, der placerer
de permanente cookies. De parter, der er ansvarlige for de permanente cookies, er
bemyndiget til at sende disse oplysninger på en sikker måde til tredjepartsvirksomheder. Hos
Staples Solutions anmoder vi om dit udtrykkelige samtykke, før vi placerer permanente
cookies, da din online adfærd kan overvåges (spores), når du besøger forskellige
hjemmesider. De (personlige) oplysninger, som en permanent cookie indhenter og bruger,
kræver en fyldestgørende erklæring om persondatabehandling fra de tredjeparter, der er
ansvarlige for disse cookies. Staples Solutions har ingen indflydelse på disse cookies eller
deres anvendelse og er ikke ansvarlig i denne henseende.

En detaljeret oversigt over de specifikke cookies, der bruges på Staples Solutions hjemmeside, og de
involverede tredjepartsvirksomheder kan ses her.
Hvordan deaktiverer eller sletter man cookies?
Når du aktiverer eller deaktiverer cookies under dit første besøg på vores hjemmeside, kan du altid
fortryde disse handlinger ved at ændre dine browserindstillinger. Uanset om du ønsker at deaktivere
cookies, modtage en besked det øjeblik, hvor en cookie placeres på din enhed, eller ønsker at slette
alle de cookies, der er lagret på din computer, kan disse ændringer implementeres via dine
browserindstillinger (findes ofte under “Hjælp” eller “Internetindstillinger”). Se linket herunder






Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

Hvilke (personlige) oplysninger indhenter Staples Solutions via cookies?
Staples Solutions indhenter følgende oplysninger ved hjælp af følgende cookie-typer.
Hvordan kan du blokere cookies?
Ved at ændre dine browserindstillinger kan du indstille dine browserpræferencer til ikke at acceptere
cookies (fra Staples Solutions' hjemmeside). Hvis din browser ikke accepterer cookies fra vores
hjemmeside, kan du nægtes adgang til visse funktionaliteter på hjemmesiden, og/eller brugen af
hjemmesidens funktionaliteter kan i det hele taget være begrænset. Hvis du vælger at blokere
specifikke cookies, bedes du se vejledningen i den detaljerede oversigt.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om cookies fra tredjepartsvirksomheder og dine muligheder for
fravalg, se http://www.youronlinechoices.com/den/ eller https://www.aboutads.info/choices.
Har du spørgsmål?
For spørgsmål angående denne cookie-erklæring eller om Staples Solutions, bedes du kontakte DPOkontoret via dpo.nordic@staples-solutions.com.
Har du en klage?
Du kan indsende klager angående Staples Solutions' brug af cookies til vores DPO-kontor via
dpo.nordic@staples-solutions.com eller til din lokale tilsynsmyndighed.
Ændringer i cookie-erklæringen
Staples Solutions forbeholder sig retten til at ændre denne cookie-erklæring. Såfremt der foretages
væsentlige ændringer, kan Staples Solutions vælge at informere dig om sådanne ændringer og give dig
mulighed for at ændre dine cookie-indstillinger. Vi opfordrer dig til at læse denne cookie-erklæring
regelmæssigt, så du holder dig opdateret om eventuelle relevante ændringer.
Denne cookie-erklæring blev sidst opdateret 24/05/2018.

