1.

COOKIEPOLITIK
Ved at benytte denne hjemmeside, focusleasing.dk, giver du samtykke til, at vi anvender
cookies og derved indsamler oplysninger om dig.

2.

HJEMMESIDENS EJER OG KONTAKTOPLYSNINGER
Denne hjemmeside er drevet og ejet af:
FOCUS leasing A/S
CVR nr. 27432085
Savsvinget 4A, 1. sal
Postbox 113
2970 Hørsholm
e-mail: mail@focusleasing.dk

3.

COOKIES
Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som gemmes på din computer eller
anden enhed. Cookies gemmes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan
bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor
du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.
Cookies hjælper med at gøre vores onlinetjeneste lettere for dig som bruger og til at gøre os i
stand til at levere den bedste service ti dig, ved at følge med i, hvordan vores website bruges.
I vores Cookiedeklaration nedenfor har vi oplistet, hvilke cookies vi anvender for at gøre det
mere gennemsigtigt overfor dig, så du tydeligt kan se, hvordan cookies bruges til at gøre dit
besøg på websitet bedre, og på baggrund heraf træffe et informeret valg om at tillade vores
anvendelse af cookies.
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Udbyderen af vores cookies er kun os, vi gør derved ikke brug af 3. parts cookies.
Såfremt du måtte ønske at styre eller fjerne cookies, kan dette gøres via indstillingerne i din
webbrowser. Du skal være opmærksom på, at dette kan påvirke funktionaliteten af vores
website, hvis du fravælger cookies. Mange af vores funktioner, som websitet tilbyder, er af-

hængige af cookies, og blokering eller sletning af cookies kan forhindre de funktioner i at virke eller formindske deres anvendelighed.
De forskellige webbrowsere kan have forskellige metoder til håndtering af cookies, der henvises derfor til den enkelte webbrowsers vejledning.
Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette
link: http://minecookies.org/cookiehandtering.
Cookiedeklarationen opdateres jævnligt.
Hvis du har nogen spørgsmål til vores brug af cookies, er du meget velkommen til at kontakte
os på e-mail: mail@focusleasing.dk.
Denne Cookiepolitik er senest opdateret den 30. august 2018.
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