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Cookies og andre sporingsteknologier kan bruges på vores hjemmeside og app på forskellige måder.
Derfor mener vi, at det er vigtigt at forklare dig, hvad cookies er, og hvorfor de bruges af Catawiki. Læs
venligst følgende oplysninger grundigt, så du forstår, hvordan Catawiki bruger cookies, og hvad dine
muligheder er.
Med hensyn til de personoplysninger, der indsamles, håndterer vi det altid i overensstemmelse med
Catawikis Privatlivspolitik. Aktiverede vilkår er defineret i Brugsbetingelserne.
1. Hvad er Cookies?
En cookie er en lille mængde data, der er placeret i browseren på din computer eller på din
mobilenhed. Cookies bruger flere teknikker til at indsende data på eller for at læse data fra brugernes
enheder, f.eks. fra din computer, laptop, tablet eller smartphone for at identificere dig eller gemme dine
præferencer. De mest kendte Cookies er små (tekst)filer, der er placeret på enheder og kan
identificeres igen på et senere tidspunkt. Vi bruger også andre sporingsteknikker som javascripts, web
beacons (tags) (små blokke af kode installeret på en webside, app eller annonce, der kan hente visse
oplysninger om den enhed og browser du bruger) eller unik enheds-id, mobilidentifikatorer og
sporings-URL'er. Alle disse teknologier kaldes sammen "Cookies" i denne Cookie-erklæring. I
slutningen af denne Cookie-erklæring kan du finde en liste over alle de Cookies, vi bruger og deres
formål.
2. Hvor længe forbliver Catawiki's Cookies aktive?
De Cookies, vi bruger varierer i levetid. En "session cookie" udløber, når du lukker din browser, mens
en "vedvarende cookie" forbliver på din enhed i en vis periode.Se tabellen i slutningen af denne
Cookie-erklæring for de specifikke opbevaringsperioder. Du kan slette alle Cookies fra din browser når
du vil, via Cookie-indstillingerne i din browser. Forholdet mellem disse indstillinger varierer afhængigt af
den browser, du bruger. For at finde ud af, hvor dit er, skal du bruge søgefunktionen på indstillingssiden
eller bruge hjælpefunktionen i din browser.
3. Hvilke Cookies bruger Catawiki?
Vi bruger såkaldte Førsteparts Cookies samt Tredjeparts Cookies. Førsteparts Cookies er placeret og
læst af Catawiki selv. Tredjeparts Cookies er Cookies, der er placeret og/eller læses af tredjepart. Vi
bruger også såkaldte Sporings Cookies. Vores egne Førsteparts Sporings Cookies bruges udelukkende
til at spore dine browsingvaner på vores egen online platform. Tredjeparts Sporings Cookies kan også
bruges til at spore dine browsingvaner på tværs af flere (andre) hjemmesider, ikke kun på vores online
platform. Vi kan ikke kontrollere sådan sporing og vil derfor gerne henvise til privatlivspolitikken for de
involverede tredjeparter. I tabellen i slutningen af denne Cookie-erklæring kan du se præcis, hvilke
tredjeparter, der placerer Tredjeparts Cookies på Catawiki.
Funktionelle Cookies. Funktionelle Cookies er Cookies der er nødvendige for at gøre brug af Online
Platform eller visse funktioner mulige. Der er for eksempel en Cookie, der sikrer, at du bliver logget ind
og ikke behøver at logge ind kontinuerligt, når du klikker på et link på Online Platformen. Disse Cookies
er placeret uafhængigt af dit samtykke, når du besøger Online Platformen eller bruger relevante
funktioner. Vi bruger også Funktionelle Cookies til:
● kontrollere, hvilken type konto du har
● opdage, om du er logget ind
● gemme den type enhed, der blev brugt til at besøge Online Platformen
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●
●

kontrollere, om gallerivisningen eller listevisningen er brugt
kontrollere, om du er på auktionssiden eller samlerens portal

Analytiske og forsknings Cookies. Disse Cookies fanger hvordan besøgende bruger Online
Platformen. Vi kan bruge oplysningerne fra disse Cookies til at analysere brugen af Online Platformen
og bestemme, hvad der forårsager fejl på Online Platformen. Nogle af dem er placeret uafhængigt af dit
samtykke, når du besøger Catawiki, f.eks. dem der kun samler aggregerede data. Analytiske og
forsknings Cookies bruges til:
● spore antallet af brugere på Online Platformen
● spore dentid du bruger på Online Platformen
● spore den rækkefølge, som du ser forskellige websteder i
● bestemme hvilke dele af Online Platformen der skal forbedres
● vise dig feedback undersøgelser
● forstå hvilken type bruger du er
Præference Cookies. Vi bruger disse Cookies til at vide, hvad du kan lide og hvordan du opfører dig på
Online Platformen. Baseret på dette kan vi vise dig partier i auktioner, der matcher dine interesser mest.
For at vise dig personligt indhold på vores Online Platform bruger vi disse Cookies til følge din adfærd,
så vi får en ide om dine interesser og til gemme ID´et på den auktion, du valgte at se.
Kommercielle Cookies. Disse Cookies bruges til at vise dig annoncer på tredjepartswebsteder, der
matcher dine interesser baseret på din adfærd på vores Online Platform, f.eks. hvilke partier du så på.
Vi bruger disse Cookies og til spore hvilke annoncer du allerede har set for at forhindre dig i at se de
samme annoncer hele tiden og til kontrollere om en annonce blev klikket på.
Social Medie Cookies. Vi ønsker at tilbyde vores brugere mulighed for at dele deres erfaringer med
vores Online Platform og Tjenester via sociale medier. Af denne grund har vi placeret et par sociale
medier knapper og indstillinger på vores Online Platform. Gennem disse knapper og indstillinger, kan
de respektive sociale medieudbydere placere Cookies, som de senere kan læse. Disse Cookies tillader:
● indloggede brugere af udvalgte sociale medieplatforme til at dele indhold direkte fra Online
Platform
● brugere at se indlejrede videoer fra vores officielle YouTube-kanal ved hjælp af YouTubes
udvidede fortrolighedsbeskyttelse
4. Hvordan kan du kontrollere brugen af Cookies?
Du kan administrere dine Cookie-indstillinger i den browser, du bruger. Følg instruktionerne fra din
browser om, hvordan du accepterer, fjerner eller afviser Cookies. Du skal vide, at vores Førsteparts
Cookies spiller en vigtig rolle i vores Tjeneste. Hvis du beslutter dig for ikke at acceptere dem, kan
dette påvirke tilgængeligheden og funktionaliteten af nogle af vores funktioner, der gør vores Online
Platform nem og attraktiv at bruge. Når du f.eks. lukker for disse Cookies, skal du muligvis logge ind ved
hvert besøg. For at administrere Cookies fra tredjeparter kan du besøge hjemmesiderne
http://www.networkadvertising.org/ eller http://www.youronlinechoices.com/. Disse websteder giver dig
mulighed for at blokere Cookies fra bestemte tredjeparter. Hvis du vælger at lukke for bestemte
Cookies, kan du stadig se onlineannoncering, men disse annoncer bliver ikke skræddersyet til dine
interesser eller præferencer..
5. Må denne Cookie-erklæring ændres?
Vi kan ændre eller supplere denne Cookie-erklæring. Vi stræber efter at holde vores
Cookie-information opdateret, men understreger, at Cookie-oversigter altid er rene billeder. På grund af
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den konstant udvikling af Online Platformen, og det faktum, at internettet og de forskellige berørte
parter er i stadig udvikling, er det muligt, at opdaterede Cookies og Cookie-information er ikke altid
tilgængelige i denne Cookie-erklæring.
6. Kontakt
For spørgsmål vedrørende denne Cookie-erklæring og brugen af Cookies på vores Online Platform,
kan du altid kontakte os ved at sende en e-mail til privacy@catawiki.com.
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