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1. EJER- OG KONTAKTOPLYSNINGER 

1.1 BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S (”Selskabet” og ”vores”) ønsker at stille relevante oplysninger 

til rådighed for samarbejdspartnere, medinvestorer og offentlige myndigheder via vores 

hjemmesider www.blscapital.dk og www.blsinvest.dk. For at gøre dette muligt gør hjemmesiderne 

brug af cookies, der indsamler og lagre oplysninger på brugernes it-udstyr. I denne cookiepolitik kan 

du læse, hvilke cookies som hjemmesiderne gør brug af, hvad behandlingen af dine oplysninger 

indebærer, samt hvordan du eventuelt afslår brugen af cookies. 

1.2 Når du bruger vores hjemmesider, opsamles der ved brug af cookies personoplysninger, herunder 

din IP-adresse. For denne type af behandling er Selskabet dataansvarlig. På baggrund heraf opfordrer 

vi til at du læser vores til enhver tid gældende privatlivspolitik, som du kan tilgå på vores hjemmeside 

www.blscapital.dk, som beskriver vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder.  

1.3 Hjemmesiderne ejes af:  

BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 

Strandvejen 724 

DK-2930 Klampenborg 

CVR.: 31179580 

Info@blscapital.dk  

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

2.1 En cookie er et lille stykke af en datafil, der indsamler digitale fodspor om dig, når du besøger vores 

hjemmesider. Cookies gemmes på din computer, tablet eller smartphone, når du besøger vores 

hjemmesider, således vores hjemmesider kan genkende din IP-adresse. En Cookie kan ikke tilgå 

eller indsamle oplysninger, som er på din computer, eller sprede computervirus eller anden skadelig 

aktivitet.  

2.2 På www.blscapital.dk og www.blsinvest.dk indsamles der cookies med det formål at sikre en god 

brugeroplevelse, herunder sikre funktionalitet, huske dine præferencer, samt genere re statistik over 

brugen af vores hjemmesider. Cookies med personoplysninger, vil kun blive behandlet i 

overensstemmelse med de specifikke formål, som disse indsamles til.  

2.3 Retsgrundlaget for behandlingen af din IP-adresse er Selskabets legitime interesse i at stille en 

funktionel hjemmeside til rådighed for relevante stakeholders og optimere driften af hjemmesiderne, 

jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). I forlængelse 

heraf, er Selskabet som finansiel virksomhed forpligtet til at stille en række oplysninger til rådighed 

for offentligheden, medinvestorer og samarbejdspartnere, hvorfor din IP-adresse behandles, i 

henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse).  

http://www.blscapital.dk/
http://www.blsinvest.dk/
http://www.blscapital.dk/
http://www.blscapital.dk/
http://www.blsinvest.dk/
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2.4 Selskabets hjemmesider anvender følgende cookies:  

• Nødvendige cookies der sørger for, at hjemmesiderne fungerer, ved at aktivere 

grundlæggende funktioner såsom side-navigation, og sikrer adgang til hjemmesiderne. Disse 

cookies indsamler ikke informationer om, hvad en bruger søger efter på nettet. Vores 

hjemmesider kan ikke fungere hensigtsmæssigt, hvis disse cookies ikke er aktiveret.  

• Præference cookies der gør det muligt for vores hjemmesider at huske hvilke oplysninger, 

der ændrer den måde hjemmesiden ser ud på eller opfører sig på, fx dit fortrukne sprog.  

• Statistik cookies indsamler oplysninger om, hvordan du interagerer med vores hjemmesider, 

herunder hvor længe du besøger vores hjemmesider, samt hvilke sider du kigger på. Vi 

bruger disse oplysninger til internt brug, således vi sikrer at vores hjemmesider optimeres, 

fx med henblik på at sikre, at relevante informationer formidles på en brugervenlige måde. 

Oplysningerne indsamles og rapporteres anonymt.   

• Permanente cookies, der lagres på din computer, således vores hjemmesider kan genkende 

din computer, når du besøger vores hjemmeside igen. De permanente cookies slettes 

automatisk efter en vis periode.  

• Midlertidige cookies, der alene registreres når du besøger hjemmesiderne og slettes igen fra 

din computer, når du lukker hjemmesiderne, fx cookies der indsamler oplysninger til brug 

for statistik. 

2.5 I tillæg til ovenstående første parts cookies, der placeres på hjemmesiderne af Selskabet, gør 

hjemmesiderne brug af tredjeparts cookies såsom Google Analytics . Formålet med Google Analytics 

er at give Selskabet mulighed for at følge brugernes adfærd på hjemmesiderne, og på den baggrund 

måle trafik og generere statistik til internt brug.  

2.6 Af cookiepolitikkens bilag 1 fremgår en komplet oversigt over hvilke cookies, som vores hjemmesider 

gør brug af, til hvilke formål de enkelte cookies bruges, hvem der har placeret de enkelte cookies og 

hvor længe de enkelte cookies lageres på din computer.  

3. SAMTYKKE TIL COOKIEPOLITIKKEN 

3.1 Cookies placeres først på din computers harddisk mv., når du har accepteret, at hjemmesiderne må 

benytte cookies. Det er frivilligt at afgive samtykke til brugen af cookies. Imidlertid kan det påvirke 

din brug af hjemmesiderne, da disse ikke kan fungere optimalt, hvis du afslår brugen af cookies.  

3.2 Du kan acceptere eller afvise brugen af cookies på vores hjemmesider via et cookiebanner. Her bliver 

du præsenteret for hvilke cookies, som vores hjemmesider bruger, og her kan du til enhver tid 

trække dit allerede afgivne samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden 

af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.  
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3.3 Dit samtykke gælder for følgende domæner:  

• www.blscapital.dk  

• www.blsinvest.dk 

4. HVORDAN FJERNER ELLER UNDGÅR DU COOKIES?  

4.1 Ønsker du ikke, at Selskabet sætter cookies på dit it-udstyr, kan du til enhver trække dit samtykke 

tilbage, ligesom du kan blokere cookies i din browser. Dette gøres ved at bruge genvejstasterne 

[CTRL]+[SHIFT]+[DELETE] eller via dine browserindstillinger.  

4.2 Bruger du en MAC, kan du fravælge cookies på følgende måder:  

• Google Chrome 

• Apple Safari 

• Microsoft Windows 

• Mozilla Firefox  

• Internet Explorer 

5. MERE INFORMATION OM COOKIES  

5.1 Ovenstående informationer har baggrund i bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved 

lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr (”Cookiebekendtgørelsen”), som 

stiller krav om at hjemmesider, der gør brug af cookies, skal sikre samtykke fra brugeren af 

hjemmesiden, inden cookies anvendes.  

5.2 Du kan læse mere om cookies på:  

• Link til bekendtgørelse 

• Link til vejledning 

 

 

 

 

http://www.blscapital.dk/
http://www.blsinvest.dk/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da
https://support.apple.com/da-dk/HT201265
https://support.apple.com/da-dk/HT201265
https://support.microsoft.com/en-us/windows/windows-phone-7-3ebc303c-59c0-d367-3995-f258b184fabb
https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-fra-websteder?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/1148
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/10189
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BILAG 1 – OVERSIGT OVER COOKIES  

Nødvendige cookies (8) 

Navn Udbyder Formål Udløb Type 

_wpfuuid BLS Capital  

BLS Invest 

Tildeler den besøgende et ID. Dette 

gør hjemmesiden i stand til at 
genkende den besøgende ved 

genbesøg.  

11 år http 

 

CookieConsent BLS Capital 

BLS Invest  

Gemmer brugerens cookie-

samtykke for det aktuelle domæne.  

1 år http  

Cookielawinfo-checkboz-analytics BLS Capital  
BLS Invest 

Viser, hvorvidt den besøgende har 
tilvalgt cookies i statistikkategorien. 

Cookien er nødvendig for 

overholdelsen af 
databeskyttelsesforordningen.  

1 år http  
 

Cookielawinfo-checkbox-

functional 

BLS Capital 

BLS Invest 

Registrerer om brugen af accepteret 

cookiebanneret.  

1 år http  

 

Cookielawinfor-checkbox-non-

necessary 

BLS Capital 

BLS Invest 

Registrerer om brugeren har 

accepteret cookiebanneret. 

1 år http 

 

Cookielawinfor-checkbox-

performance 

BLS Capital 

BLS Invest 

Gemmer brugerens cookiesamtykke 

for det aktuelle domæne.  

1 år  http 

 

rc::a Google.com  Benyttes til at bestemme, om 

brugeren er en virkelig person eller 
en software robot. Dette muliggør 

skabelsen af valide rapporter om 
brugen af hjemmesiderne.  

Perman

ent 

HTML 

rc::c Google.com Benyttes til at bestemme, om 
brugeren er en virkelig person eller 

en robot.  

Midlertid
ig 

HTML 

Præference cookies (1)  

Navn Udbyder Formål Udløb Type 

ip2location_redirection_first_visit BLS Capital  Angiver den landekode, der er 

beregnet ud fra brugerens IP-

adresse. Anvendes til at bestemme 
hvilket sprog, der skal vises for 

brugerne. 

1 dag http 

Statistik cookies (4) 

Navn Udbyder Formål Udløb Type 

_ga BLS Capital  
BLS Invest 

Registrerer et unikt ID, der 
anvendes til at føre statistik over 

hvordan den besøgende bruger 
hjemmesiderne. 

2 år http  

_ga# BLS Capital Anvendes af Google Analytics til at 
indsamle data om antallet af gange 

en bruger har besøgt hjemmesiden 
samt datoer for første og seneste 

besøg. 

2 år http 

_gat BLS Capital  

BLS Invest  

Anvendes af Google Analytics til at 

drosle hastigheden på antallet af 
forespørgsler til serveren.  

1 dag http 

_gid BLS Capital 
BLS Invest 

Registrerer et unikt ID, der 
anvendes til at føre statistik over 

hvordan den besøgende bruger 
hjemmesiderne.  

1 dag  Http  

 

 


