
COOKIE RAPPORT

www.ptt-museum.dk
www.cookietjek.dk / info@cookietjek.dk

tlf +45 32 21 57 70 / fax +45 69 66 33 66

Ejer af hjemmesiden samt kontakt information

Post og Tele Museum
Købmagergade 37

1150 København K

Tlf.: +45 33 41 09 00
E-mail: museum@ptt-museum.dk

Hvad er en cookie?

Cookies er små datafiler der sendes fra en hjemmeside og lægges på den besøgendes computer. Cookies kan
ikke indeholde virus og bruges til at gøre brugeroplevelsen bedre for den besøgende og for at hjælpe ejeren af
en hjemmeside til at se, hvordan folk benytter siden.

Brug af cookies på www.ptt-museum.dk

Denne hjemmeside påkræver besøgendes accept af cookies - ellers kan vi ikke garantere for at hjemmesiden
virker korrekt.

For at gøre det nemt for vores besøgende har vi opdelt alle cookies I to kategorier: lokale (ofte påkrævede)
cookies og 3. part cookies (leveret af et tredjeparts produkt).

>> Lokale (ofte påkrævede) cookies:

Nr Navn Typ Beskrivelse

1 PHPSESSID Session cookie Session cookies er cookies der lægges på computeren når en bruger går

ind på en hjemmeside, og slettes igen når brugeren lukker sin browser ned.

Dette kunne for eksempel være for at holde styr på at brugeren er logget

ind, når han/hun navigerer rundt på siden.

2 language_id Præference/persistent Præference cookie: sprog

En persistent cookie bliver ikke slettet, når browseren lukkes - i stedet er

den udstyret med en udløbsdato, så cookien bliver slettet efter et bestemt

stykke tid. Disse cookies kan fx bruges til at se hvor ofte en bruger

kommer tilbage til hjemmesiden eller gemme præferencer, så det ikke skal

tastes ind ved hvert besøg.

>> 3. part cookies:

Nr Navn Typ Beskrivelse
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1 YouTube cookies YouTube Denne hjemmeside indlejrer videoer fra YouTube, som er en

tredjeparts-service. YouTube's afspiller anbringer flere cookies, hvoraf de

fleste er settings cookies (for at kunne huske størrelsen på din afspillers

vindue, præference af filmkvalitet, på hvilket tidspunkt du stoppede med

at se en given video, osv.)

Afvisning af cookies

Du kan altid konfigurere din browser til ikke at acceptere cookies leveret af vores hjemmeside. Hvor du finder
indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Hvis du ikke ønsker at anvende cookies leveret af
vores side skal du være opmærksom på at:

1) hjemmesiden måske ikke vil fungere korrekt
2) nogle funktioner vil muligvis ikke være tilgængelige, såsom at du ikke kan afslutte dine online køb
3) indstillinger eller valg foretaget bliver muligvis ikke husket af systemet næste gang du besøger vores
hjemmeside

Sletning af cookies

Alle cookies accepteret af din browser kan slettes. Hvordan dette gøres afhænger af hvilken browser og
operativsystem du bruger. På nyere computere kan du evt. prøve den følgende genvej: CTRL + SHIFT +
DELETE - men vi vil henvise dig til hjælpedokumentet i din browser for mere information. 

Spørgsmål og klager

Vi har gjort vores bedste for at informationerne angivet på denne informationsside er korrekte og opdaterede.
Denne rapport er blevet lavet den 10-06-2013 og cookie informationerne er blevet verificeret den 10-06-2013.
Hvis du ønsker at rapportere fejl eller ønsker at høre mere om vores cookie-politik, er du naturligvis
velkommen til at kontakte os via følgende e-mail museum@ptt-museum.dk eller telefon: +45 33 41 09 00.

Husk venligst at din klage skal indeholde dine detaljerede kontaktoplysninger samt en detaljeret beskrivelse af
problemet. I tilfælde af du ikke inkluderer dine fulde kontaktoplysninger forbeholder vi os retten til at ignorere
sådanne klager grundet dets mangelfuldhed.

Side 2



Om CookieTjek tjeneste

Vi har gjort vores bedste for at informationerne angivet på denne informationsside er korrekte - men det er
altid ejerens ansvar at informere os om alle 3. part elementer, widgets eller tjenester, der anvendes på
hjemmesiden.

Vores rapport er et resultat af en blanding af automatisk test og manuelt tjek. Vi kigger også på kildekoden.

Har du ændret din webside - tilføjet Facebook, YouTube, Twitter eller anden service (f.eks. reklamer,
AdWords, PriceRunner) - så kan du altid kontakte os og få din webside tjekket igen.

CookieTjek tjenesten er en service udbudt af sysCore ApS - og vi har åbent døgnet rundt. 

sysCore ApS
info@syscore.dk

Tlf: +45 32 21 57 70
Fax: +45 69 66 33 66

Skype: syscoreaps
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