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Advokatfirma Holck-Andersen & Tyge Sørensens cookiepolitik 

 

Vi bruger cookies på vores hjemmeside www.adv-nyhavn.dk. Dette gør vi fordi det kan for-

bedre oplevelsen af hjemmesiden. Du skal give dit samtykke til vores brug af cookies, dvs. at 

du skal give tilladelse til brugen af cookies.  

 

Cookies er datafiler, i form af tekst, der gemmes på dit computerudstyr, herunder din smart-

phone, tablet, pc mv. Cookies sendes fra vores hjemmeside til dit computerudstyr, og kan 

sendes fra dit computerudstyr tilbage til vores hjemmeside, når du besøger den igen.  

 

Du kan i denne cookiepolitik læse om, hvordan vi bruger cookies og hvilke cookies der er tale 

om.  

 

Hvem ejer hjemmesiden? 

Det er Advokatfirma Holck-Andersen & Tyge Sørensen, Nyhavn 6, 1051 København K, CVR nr. 

20015500, der ejer hjemmesiden og gemmer cookies på dit computerudstyr. Vi kan kontaktes 

på tlf. 3311 9313 eller på advokat@adv-nyhavn.dk.   

 

Hvilke cookies bruges på hjemmesiden, og hvad er formålet med brugen? 

Vi anvender to forskellige cookies på vores hjemmeside. Der er i begge tilfælde tale om coo-

kies der gemmes på dit computerudstyr i 24 timer efter du har besøgt hjemmesiden. Når de 

24 timer er gået, udløber de gemte cookies.  

 

Der er i begge tilfælde tale om førstepartscookies. Det betyder at det kun er vores hjemme-

side, og dermed os, der gemmer cookies fra vores hjemmeside. Der er derfor ikke tale om, at 

andre hjemmesider eller internettjenester i øvrigt gemmer cookies gennem vores hjemme-

side.  

 

Den ene cookie vi bruger på hjemmesiden, gemmer oplysninger om, hvilket sprog du vælger 

vores hjemmeside skal vises på. Den anden cookie vi bruger, gemmer oplysninger om den se-

nest indtastede internetadresse. Vi bruger derfor ikke cookies til at spore din adfærd på inter-

nettet, og vi indsamler ikke personoplysninger gennem hjemmesiden i øvrigt.  

 

Grunden til at vi bruger cookies på vores hjemmeside er, at vi mener det vil forbedre oplevel-

sen og funktionaliteten af hjemmesiden, at den valgte sprogindstilling gemmes, så det ikke er 

nødvendigt at rette sprogindstillingen flere gange i løbet af et hjemmesidebesøg. Det vil også 

forbedre oplevelsen af hjemmesiden, at den senest indtastede webadresse gemmes.  

http://www.adv-nyhavn.dk/
mailto:advokat@adv-nyhavn.dk


 

Side 2 

 

 

Når du giver samtykke til vores lagring af cookies, giver du dermed tilladelse til, at vi kan 

bruge cookies som beskrevet ovenfor.  

 

Hvordan undgår du cookies? 

 

Hvis du ikke vil samtykke til at vi bruger cookies på vores hjemmeside, så skal du forlade 

hjemmesiden. Selvom du én gang har givet samtykke til at vi gemmer cookies på dit compu-

terudstyr, kan du tilbagekalde samtykket. Du kan endvidere slette de cookies der er lagret af 

os.  

 

Du sletter cookies ved at trykke på ctrl + shift + delete. Herefter kommer en dialogboks op, 

hvor du skal krydse den boks af, der angiver cookies. Herefter trykker du ”ryd” eller ”slet”, af-

hængig af, hvilken browser du bruger.  

 

Hvis det ikke virker, eller hvis du bruger produkter fra Apple, kan du gennem nedenstående 

links, få vejledning til sletning af cookies: 

 

Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/da-dk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies  

 

Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da  

 

Mozilla Firefox: 

https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-fra-websteder?redirectlo-

cale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies  

 

Safari: 

https://support.apple.com/da-dk/HT201265  

 

Opera: 

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/  
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