OpelCONNECT Cookie Politik
31. oktober, 2019
COOKIE POLITIK
Indhold
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvad er en “cookie”?
Hvordan bliver du informeret?
Foretag et valg omkring cookies
Hvilke typer cookies bruger denne website og til hvilke formål?
Ændringer i Cookie Politikken
Kontakt os

Når du besøger vores website, som kan kræve din accept, installerer vi (eller vores partnere) forskellige
typer cookies og andre sporingsteknologier på din enhed for at kunne genkende din enheds browser,
så længe som den pågældende cookie er gældende.
Den driftsansvarlige og den dataansvarlige for denne website kan ses i Databeskyttelseserklæringen.
Du bedes læse denne politik grundigt igennem, før du bruger denne website for at få kendskab til
hvordan vi anvender cookies og hvordan du kan administrere dem.
1.

Hvad er en “cookie”?

En “cookie” er en lille datafil, som vores website beder din browser om at gemme på din enhed
(computer, smartphone, tablet, osv.), når du besøger denne website.
Ved hjælp af cookies kan vores webserver vise dig skræddersyede websider tilpasset dine behov, for
at gøre din oplevelse af vores website mere personlig. Vi anvender også tredjeparts cookies, som før
nævnt i denne politik, som er cookies fra et andet domæne end domænet for den website, du er inde
på, til brug for marketing og annoncering. Nogle cookies er vigtige for denne websites funktion og
aktiveres automatisk, når brugeren besøger denne website. Nogle cookies giver os mulighed for at
levere tjenester og funktioner til brugeren, som passer bedre til deres behov, og skræddersy vores
tjenester til dem, for at sikre hurtig og let drift af websiten.
2.

Hvordan bliver du informeret?

Første gang du besøger vores website, bliver du informeret om, at vi anvender cookies på et
informationsbanner “Vi respekterer dit privatliv”. Dette banner informerer dig om typen af cookies,
som vi anvender på vores website. De enkelte cookies er beskrevet i afsnit 4 nedenfor.
For yderligere information om, hvordan vi behandler dine persondata på vores website, henviser vi til
vores Databeskyttelseserklæring.
3.

Foretag et valg omkring cookies

Du kan få adgang til dit cookie-styringsværktøj for at administrere dine cookie-præferencer for hver
cookie-kategori (undtagen essentielle cookies, som ikke kan slukkes i vores system) ved at klikke på
knappen "Cookie-indstillinger" i bunden.
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I det følgende afsnit vil vi informere dig om de cookies, vi anvender på vores website. Hvis du ikke kan
acceptere indstillingen af de enkelte cookies, kan du deaktivere den pågældende cookie ved at klikke
på linket. Hvis der ikke er nogen direkte links til deaktivering for nogle typer cookies, kan du begrænse
brugen af i dine browser-indstillinger.
4.

Hvilke typer cookies anvender denne website og til hvilke(t) formål?

Vi anvender følgende typer af cookies på denne website:
-

Essentielle cookies

-

Marketing cookie

-

Sociale medier cookies

-

Audience/Performance cookie

Session cookies er midlertidige cookies, der gemmes i din browsers cookie-fil, indtil du lukker browser
sessionen.
Vedvarende cookies gemmes i din browsers cookie-fil i længere tid. Varigheden afhænger af de valg,
du har foretaget i din browsers internetindstillinger. Vedvarende cookies giver mulighed for at sende
informationer videre til en webserver, hver gang nogen besøger websiten.
(i)

Essentielle cookies gør det muligt for vores brugere at navigere på websiten og anvende dens
funktioner. Disse cookies kan ikke slås fra i vores systemer. Uden disse cookies vil det for
eksempel ikke være muligt at logge ind.

Vi anvender essentielle cookies til at:
•
•
•
•
•

Sikre at websidens funktioner udføres korrekt,
Give dig mulighed for at gemme informationer om en formular, som du har udfyldt på din website
eller produkter, tjenester eller informationer, du har valgt på vores website
Give dig tilladelse til at få adgang til dine personlige sider på vores website
Tilpasse websitens udseende til dine præferencer (sprog, format, osv.)
Implementere sikkerhedsforanstaltninger, når du logger på

Du kan indstille din browser til at advare om eller blokere disse cookies, men du kan opleve
vanskeligheder med at få adgang til websiten eller dens tjenester.
Du kan finde en beskrivelse af de essentielle cookies, der anvendes på vores website her:
Cookies
Amazon Web
Tjenester

Formål
Disse cookies giver mulighed for at tildele server trafik
og gøre brugeroplevelsen så problemfri som muligt. Der
bruges en såkaldt "load balancer" til at afgøre, hvilken
server, der aktuelt har den bedste tilgængelighed. De

Varighed
Vedvarende
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Drupal
PSA GDPR
samtykke
(ii)

genererede oplysninger kan ikke identificere dig som
individ.
Denne cookie identificerer brugeren, og giver brugeren
mulighed for få forbindelse til login via single sign-on
med et brugernavn og password fra PSA Group.
Disse cookies registrerer samtykke fra brugeren, så
brugerens valg huskes ved alle sessioner.

Vedvarende
Vedvarende

Performance og tracking cookies indsamler informationer om, hvordan brugerne anvender
vores (audience measurement) og brugerens internetaktiviteter. Det hjælper os til at forbedre
funktionerne på vores website, se hvilke områder, der har størst interesse hos kunderne og
giver os kendskab til, hvor effektive vores reklamekampagner er. Alt dette hjælper os med at
tilbyde vores brugere de tjenester og funktioner, der bedst opfylder deres behov.

Vi bruger performance og tracking cookies til at:
•
•
•

udarbejde statistikker over hvordan vores website anvendes,
se hvor effektive vores reklamekampagner er, og
vurdere ikke personrelateret brugeradfærd, og derigennem forbedre vores website.

Nogle performance cookies leveres af godkendte tredjeparter, men vi tillader ikke anvendelse af
cookies til andre formål end dem, der er forklaret i denne Politik.
Disse performance og tracking cookies kræver dit forudgående samtykke. Hvis du ikke giver samtykke
til disse cookies, har det ingen indvirkning på din anvendelse af vore website.
Du kan finde en beskrivelse af performance og tracking, der anvendes på vores website her:

Cookies

[m] Insights
Pixel

Adobe
Analytics

Formål
Leveret tjeneste: Insights, Analytics, og
Consumer og Media Planning. De
indsamlede data giver bureauet / kunden
mulighed for at lære mere om de
besøgendes profiler. Disse data anvendes
til at konstruere retargeting segmenter
For løbende optimering af sin marketing
kommunikation anvender Opel analyse
softwaren "Adobe Analytics" og "Google
Analytics" fra Adobe Inc / Google. Dette
gør det muligt at overvåge online adfærd,
når det gælder geografisk placering af
anvendelse af denne website. Disse
informationer indsamles via "tracking
pixels" og / eller cookies. Informationerne,
der indsamles via tracking pixels og / eller
cookies er anonyme og bliver ikke linket til
persondata.

Varighed

Blokering af Cookie

Session
cookies

https://www.groupm.c
om/mplatformprivacy-notice

Session
cookies

https://www.adobe.co
m/privacy/optout.html
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Adobe
Dynamic Tag
Management

Amazon
Product Ads

Bing Ads
Universal
Event Tracking
(UET)

Google
Analytics

Google Tag
Manager

LinkedIn
Insight

LiveAgent

LivePerson

Matomo (Piwik
Analytics)

Tag management system som
administrerer og opdaterer tags og
kodestumper på vores websites og
mobilapps.
Amazon er en DSP administreret af
GroupM Trading Desk. Amazon modtager
ingen persondata. De anbringer kun
konverteringspixel for at tælle
konverteringer. Der er også mulighed for at
implementere retargeting pixels. Amazon
anbringer cookies hos Opel brugerne for at
vælge de bedste annoncer baseret på
deres navigation på Opel webpagen og
tæller konverteringer til statistik formål
Disse cookies måler klik og handlinger /
konverteringer på denne website med
henblik på at optimere
annoncekampagner. Disse online annonce
tracking cookies viser dig relevante online
annoncer baseret på hvad du har set, hvad
du har klikket på og hvilke websites, du har
besøgt.
Disse cookies anvendes af Google Analytics
til måling af din platforms ydelse. Den
identificerer hver enkelt bruger på websiten
og lagrer informationer om f.eks.
sessionens længde og sete sider. Ingen
informationer om reel brugeridentitet er
kendt eller gemt.
Tag management system som
administrerer og opdaterer tags og
kodestumper på vores websites og
mobilapps.
Et socialt netværk målrettet erhvervslivet,
med tjenester inden for talentløsninger,
læringsløsninger, salgsløsninger og
marketing løsninger. LinkedIn indsamler IP
adressen og kontrollerer, om den person,
der besøger websiten er LinkedIn medlem
Disse cookies er knyttet sammen med
teknologi fra LiveAgent, som leverer online
chat og kundesupport funktioner.
Disse cookies er forbundet med softwaren,
LivePerson. Den overvåger den aktive (eller
sidste) session og identificerer besøgende
ved genbesøg.
Når du besøger vores website, gemmer vi:
websiten fra hvilken du har besøgt os,
hvilke dele af vores website du besøger,
varighed og dato for dit besøg, din
anonyme IP-adresse, informationer fra din
enhed (type af enhed, operativsystem
skærmopløsning, sprog, landet du befinder
dig i og typen af webbrowser), som du
brugte ved dit besøg, og meget mere. Vi

Session
cookies

https://www.adobe.co
m/privacy/optout.html

Session
cookies

https://services.amazo
n.com/privacypolicy.html

Session
cookies

https://privacy.microso
ft.com/enus/privacystatement

Vedvaren
de

https://tools.google.co
m/dlpage/gaoptout/

Session
cookies

https://www.google.co
m/policies/privacy/

Session
cookies

https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-policy

Session
cookies

https://www.liveagent.
com/privacy-policy/

Session
cookies

https://www.liveperson
.com/policies/privacy/

Session
cookies

https://piwikpro.de/opt
-out
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behandler disse brugerdata i Matomo
Analytics til statistiske formål, for at
forbedre vores website og for at forhindre
misbrug.

(iii)

Marketing og Social Media cookies, herunder retargeting og social media cookies,
giver os mulighed for at give vores brugere mere interessante tilbud. Retargeting
cookies gemmes på brugerens enhed under browser sessionen. De gør det muligt at
annoncere for vores produkter på vores parteres og sociale mediers websites for de
brugeres vedkommende, der har været interesseret i vores produkter. Indsættelse af
disse annoncer er fuldstændigt anonyme og baseret på en cookie teknologi.

Vi bruger marketing cookies til at:
•
•
•

sende dig reklamer, som er bedre tilpasset din profil
dele vores websites indhold med andre
dele din holdning eller mening om websitens indhold med andre

Hvis du ikke tillader disse cookies, vil du ikke opleve vores målrettede annoncering på forskellige
websites og du vil måske ikke være i stand til at interagere med de sociale netværk og andre partneres
websites.
Du kan finde en beskrivelse af marketing og Social Media cookies, der anvendes på vores website her:

Cookies

AppNexus

Bing Microsoft
Advertising

DoubleClick

Formål
AppNexus er den mest avancerede
platform for køb af real-time online
annoncer. AppNexus er en skybaseret
softwareplatform. Appnexus anbringer
cookies hos Opel brugerne for at vælge de
bedste annoncer baseret på deres
navigation på Opel webpagen og tæller
konverteringer til statistik formål
Disse cookies anvendes af Microsoft
Advertising til anonymt at identificere
brugersessioner for at hjælpe os med at
måle effektiviteten af vores marketing
kampagner
DoubleClick er leverandør af digital
marketing teknologi og tjenester.
Virksomheder henvender sig til DoubleClick
på grund af deres ekspertise inden for
præsentation af annoncer, medier, media,
video, søgning og tilknyttet marketing for
at hjælpe dem med at få mest muligt ud af
de digitale medier

Varighed

Blokering af Cookie

Session
cookies

https://www.appnexus.
com/en/company/platf
orm-privacy-policyde1#choices

Vedvaren
de

Session
cookies

https://about.ads.micr
osoft.com/enus/resources/policies/p
ersonalized-ads

https://www.google.co
m/policies/privacy/
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DoubleClick
Floodlight

Facebook
Pixel

Google Ads

IgnitionOne

Netmining

Twitter
Conversion
Tracking

DoubleClick er leverandør af digital
marketing teknologi og tjenester.
Virksomheder henvender sig til DoubleClick
på grund af deres ekspertise inden for
præsentation af annoncer, medier, media,
video, søgning og tilknyttet marketing for
at hjælpe dem med at få mest muligt ud af
de digitale medier
Cookies giver Facebook mulighed for at
tilbyde dig Facebook Produkter og at
forstå de informationer, vi får om dig,
herunder information om din anvendelse af
andre websites og apps, uanset om du er
registreret eller logget ind eller ej. De
anvendte cookies lagrer informationer om
de sider, på vores website, som du har
besøgt, og reklamekampagner, som du har
set eller klikket på.
Google Ads er Googles annoncesystem,
hvor annoncørerne byder på visse
nøgleord, for at få vist deres klikbare
annoncer i Googles søgeresultater.
Annoncørerne skal betale for antallet af
klik, og på den måde tjener Google penge
på søgningen.
Online annoncering og tracking cookies
sporer engagement i kampagner og viser
dig relevante online annoncer, baseret på
hvad du har set og klikket på, samt sider
på vores website, som du har besøgt
IgnitionOne Customer Intelligence gør det
muligt for markedsføringsfolk at
identificere og vurdere deres kunder.
IgnitionOne Customer Intelligence leverer
en enkelt platform til udnyttelse af
kundedata fra en række systemer til
forsyning af en effektiv omnichannel
målretning og personliggørelse.
Netmining er leverandør af display
målretnings løsninger, herunder
kundemålgruppe, remarketing og video,
der udnytter real-time customer
intelligence til forbedring af display
performance. Med en målgruppe
profilsøgning, som forstår hver enkelt
persons interesser og købstendenser,giver
Netmining virksomheder mulighed for at
levere yderst relevant og individuel online
annoncering i løbet af hele
kundelivscyklussen.
Twitter tag giver informationer om de sider
på vores website, som du har besøgt, og
informationer om annoncekampagner, du
har set eller klikket på.

Session
cookies

Session
cookies

Session
cookies

https://www.google.co
m/policies/privacy/

https://www.facebook.
com/policies/cookies/

https://www.google.co
m/policies/privacy/

Session
cookies

https://oo.netmng.com
/optout.php

Session
cookies

https://optout.netmng.
com/optout.php

Session
cookies

https://privacy.microso
ft.com/enus/privacystatement
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WyWy

Xaxis

5.

Med henblik på at generere resultater via
TV Squared portalen, med hensyn til en
eller flere kampagner, som giver
Opel/Vauxhall (og deres bureau) mulighed
for at måle og optimere Opel/Vauxhall TV
Annonceringseffekten, og at anonymisere
og indsamle sådanne data.
Disse cookies bruges til
annonceringsformål og gemmer
oplysninger så som unikt serienummer,
tidsstempling for oprettelse, cookie version.

Session
cookies

Vedvaren
de

https://tvsquared.com/
privacy-policy/

https://www.xaxis.com
/opt-out/

Ændringer i Cookie Politikken

Alle fremtidige ændringer i vores Cookie politik bliver offentliggjort på denne website. Du skal derfor
jævnligt gennemse disse for ændringer i vores Cookie politik. Vi informerer dig i tilfælde af væsentlige
ændringer, og beder om dit samtykke, når det kræves.
6.

Kontakt os

Kontaktoplysningerne for den dataansvarlige og den databeskyttelsesansvarlige
Databeskyttelseserklæringen.

Version: Oktober 2019
Se vores Betingelser og vilkår for at få alle oplysninger om virksomheden.

findes i

