
Cookiepolitik

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille fil, som lagrer information på din computer, når du besøger et websted. Cookies gør det muligt

for websteder at forbedre deres service, anslå antallet af besøgende og brugermønstre, gemme information om

de besøgendes valg og kende dem igen, når de vender tilbage.

Creditstar opretter en cookie på destinationssiden www.creditstar.dk. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer

du, at der anvendes cookies. Du kan indstille din browser, således at den ikke accepterer cookies (eller ikke

accepterer tredjemands cookies), men hvis du gør det, kan du muligvis ikke bruge hjemmesiden fuldt ud, og det er

muligt, at du ikke kan deltage i visse kampagner, som kører fra tid til anden. Tredjepartsannoncører på vores

hjemmeside kan også bruge cookies, men vi har ingen adgang til eller kontrol over dem.

Hvorfor anvender vi cookies?

Vi anvender cookies for at give vores kunder en bedre oplevelse og kunne tilbyde dig vores service; disse

personoplysninger bruges kun af os og deles ikke med uautoriseret tredjemand. Cookies gør det muligt for vores

hjemmeside at huske dine præferencer og tilpasse vores hjemmeside. Cookies hjælper os også med at forstå

hvilke sider, vores kunder kan lide på vores hjemmeside; eksempelvis anvender vi cookies til at tælle antallet af

besøg på forskellige sider, eller hvor mange kunder der gennemfører en ansøgning. Vi kan ikke identificere en

bestemt kunde med disse oplysninger, men det hjælper os med at forstå vores kunders behov og forbedre vores

service. Vi opretter også cookies til at håndtere låneansøgninger og processer til administration af konti, der er

vigtige for at give dig tjenesten.

Vi anvender følgende typer af cookies:

Præstationscookies

Funktionalitetscookies

Marketingcookies

Tredjepartscookies

Samtykke til brug af cookies

Vi skal have dit samtykke til brugen af cookies inden du påbegynder brugen af vores hjemmeside. Vores

hjemmeside har derfor et pop op-vindue, som informerer dig om brugen af cookies, du bedes acceptere brugen af

cookies ved at klikke på “OK”. Hvis du ikke accepterer brugen af cookies men fortsætter med at bruge

hjemmesiden, vurderes det som værende dit samtykke til brugen af cookies.

Kontrol og sletning af cookies

Vi benytter ikke cookies med det formål at indhente personlige oplysninger om brugere, selvom visse af de

oplysninger, vi indhenter, kan kategoriseres som personlige oplysninger. Du har mulighed for at begrænse

cookies eller blokere dem på vores hjemmeside eller andre hjemmesider i indstillingerne i din webbrowser.

Eksempelvis kan du blokere alle cookies, kun acceptere visse cookies eller slette alle cookies, når du lukker din

webbrowser. Visse af vores tjenester vil ikke fungere optimalt, såfremt du blokerer eller sletter cookies.

https://www.creditstar.dk/
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