Cookiepolitik

BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S
April 2022

1.

EJER- OG KONTAKTOPLYSNINGER........................................................................................................ 2

2.

HVAD ER EN COOKIE OG HVORDAN BRUGER VI DISSE? ....................................................................... 2

3.

SAMTYKKE TIL COOKIE-POLITIKKEN .................................................................................................... 3

4.

HVORDAN FJERNER ELLER UDNGÅR DU COOKIES? ............................................................................... 3

5.

MERE INFORMATION OM COOKIES ....................................................................................................... 4

Side 1 af 4

1.

EJER- OG KONTAKTOPLYSNINGER

1.1

BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S (”Selskabet”) bruger forskellige cookies til at optim ere dit
besøg på vores hjem meside www.blscapital.dk og www.blsinvest.dk, herunder sikre funktionalitet,
generere statistik over brugen af hjemmesiderne, og huske dine præferencer.

1.2

I vores privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi bruger de personoplysninger, som vores cookies
indsam ler om dig, når du besøger vores hjemmeside. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik,
vil være tilgængelig på hjem mesiden www.blscapital.dk.

1.3

Hjem m esiden ejes af:
BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S
Strandvejen 724
DK-2930 Klam penborg
CVR.: 31179580
info@blscapital.dk

2.

HVAD ER EN COOKIE OG HVORDAN BRUGER VI DISSE?

2.1

En cookie er en datafil, der indsam ler digitale fodspor om dig, når du besøger vores hjemmeside.
Form ålet m ed indsamlingen af cookies er at genkende dig, og dermed observere, hvordan du bruger
vores hjem meside. En cookie kan ikke tilgå eller indsam le oplysning er, som er på din com puter, eller
sprede computervirus eller anden skadelig aktivitet.

2.2

På www.blscapital.dk og www.blsinvest.dk indsam ler vi cookies m ed henblik på at undersøge
hvordan du bruger vores hjem meside, s åledes vi kan forbedre hjem m esiden og den generelle
brugeroplevelse. De oplysninger, som indsam les i forbindelse hermed, er anonym e, og kan ikke
spores til navngivne brugere.

2.3

Retsgrundlaget for behandlingen af din IP-adresse er Selskabets legitim e interes se i at genere
brugbar og retvisende statistik over brugen af vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra f. I tillæg hertil er Selskabet forpligtet i henhold til den finansielle regulering at
stille en række oplysninger til rådighed, hvorfor behandlingen af din IP-adresse ligeledes vil ske med
hjem mel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (legitim interesse).

2.4

I

tillæg

til

ovenstående

behandler

Selskabet

din

IP-adresse

m ed

hjem mel

i

databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (kontrakt), da Selskabet har en legitim
interesse i, at anvende cookies, således hjemmesiden fungerer hensigtsmæssigt.
2.5

Selskabet anvender følgende typer af cookies:
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•

Nødvendige cookies der hjælper m ed at gøre vores hje m meside brugbar ved at aktivere
grundlæggende funktioner, såsom side-navigation. Vores hjemmeside kan ikke fungere efter
hensigten, hvis disse cookies ikke er aktiveret.

•

Statistiske cookies der indsam ler oplysninger om , hvordan du integrerer m ed vores
hjem meside, herunder hvor længe du besøger hjemmesiden, og hvilke sider du kigger på.
Selskabet bruger alene disse inform ationer til internt brug, således hjemmesiden kan
optim eres, fx m ed henblik på at sikre, at Selskabets inform ationer form idles på en
brugervenlig m åde.

•

Perm anente cookies, der lagres på din com puter, således hjemmesiden kan genkende din
com puter næste gang, du besøger hjemmesiden, sam t at din brugeroplyses hos os forbedres.

•

Midlertidige cookies, der alene registreres når du besøger hjem mesiden og slettes fra din
com puter, når du lukker hjem mesiden, for eksempelvis cookies der anvendes til at føre
statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.

2.6

I tillæg til de førsteparts cookies, som er nævnt i pkt. 2.4, anvender Selskabet tredjeparts cookies i
form af Google Analytics, som statistikværktøj på hjem mesiden. Form ålet m ed Google Analytics er
at give Selskabet m ulighed for at følge brugeres adfærd på hjemmesiden, og på den baggrund måle
trafik på hjem mesiden og generere statistik til internt brug.

3.

SAMTYKKE TIL COOKIEPOLITIKKEN

3.1

Cookies placeret først på din com puters harddisk m v., når du har accepteret, at vi m å benytte
cookies. Det er frivilligt at acceptere hjemmesidens brug af cookies. Im idlertid kan det påvirke din
brug af hjem mesiden, da denne ikke fungerer optimalt, hvis du afslår brugen af cookies. Når du
bruger Selskabets hjemmeside, giver du sam tykke til at vi benytter cookies. Cookies aktiveres først,
når du bevæger dig videre rundt på vores hjemmeside. Ønsker du ikke længere at give sam tykke til
at vi bruger cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser.

3.2

Dit sam tykke følger for følgende domæner:
•

www.blscapital.dk

•

www.blsinvest.dk

3.3

Du kan læse m ere nedenfor om , hvordan du fjerner cookies.

4.

HVORDAN FJERNER ELLER UDNGÅR DU COOKIES?

4.1

Ønsker du ikke, at der sættes cookies på dit it-udstyr, kan du fravælge disse m anuelt ved at bruge
genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[DELETE] eller via dine browserin dstillinger.
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4.2

Bruger du en MAC, kan du fravælge cookies på følgende m åder:
•

Google Chrom e

•

Apple Safari

•

Microsoft Windows

•

Mozilla Firefox

•

Internet Explorer

5.

MERE INFORMATION OM COOKIES

5.1

Ovenstående inform ationer udspringer af Selskabe t pligt til at inform ere om , hvilke cookies der er
placeret på dit it-udstyr, når du besøger vores hjemmeside, i henhold til Bekendtgørelse om krav til
inform ation og sam tykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludtryk
(”Cookiebekendtgørelsen”).

5.2

Du kan læse m ere om cookies på:
•

Link til bekendtgørelse

•

Link til vejledning
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