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Brug af cookies på UPS hjemmesider. 

 

Denne beskrivelse forklarer “hvad cookies er” og de typer af cookies, som UPS bruger på sine 

hjemmesider.  

 

Hvad er cookies? 

 

En “cookie” er en tekstfil, som websteder sender til en besøgendes computer eller anden Internet-tilsluttet 

enhed for entydigt at identificere den besøgendes browser eller gemme oplysninger eller indstillinger i 

browseren. 

 

Bruger UPS cookies på sine hjemmesider? 

 

Ja. UPS bruger cookies på sine hjemmesider til at forbedre hjemmesiden og levere tjenester og funktioner 

til sine brugere. Du kan begrænse eller deaktivere brugen af cookies via din webbrowser, men uden 

cookies, vil du eventuelt ikke være i stand til at bruge alle funktionerne på webstederne.  

 

Hvilke typer cookies anvendes på UPS websteder? 

 

Strengt nødvendigt cookies 

 

Disse cookies er afgørende for at foretage en transaktion eller anmodning initieret af dig. Eksempler 

omfatter at huske oplysninger givet af dig, som du bevæger dig rundt på webstedet for at sende eller spore 

en pakke og til at styre din logget-ind status under sessionen.  

 

Funktionelle cookies 

 

Disse cookies tillader hjemmesiden at huske valg, du har foretaget, for at give funktionalitet til din fordel. 

For eksempel tillader funktionelle cookies, at hjemmesiden husker indstillinger, der er specifikke for dig, 

såsom dit valg af land og vedvarende logget-ind status, hvis valgt af dig, og viser tidligere forsendelser, 

tracking af pakker og andre tilpassede funktioner.  

 

Analytiske cookies 

 

Disse cookies tillader os at indsamle data vedrørende din brug af webstedet, herunder indhold, som du 

klikker mens du browser på hjemmesiden, for at forbedre ydeevnen og designet af hjemmesiden. Disse 

cookies kan gives til vores tredjeparts analytisk-værktøjsudbyder, men bruges kun til formål relateret til 

vores websteder.  

 

Targeting cookies 

 

Disse cookies husker oplysninger om din brug af hjemmesiden, så vi kan give salgsfremmende og andre 

målrettede oplysninger til dig på vores hjemmeside. 

 

Hvordan kan jeg deaktivere eller fjerne cookies? 

 

Hver type web browser tilbyder måder hvorpå du kan begrænse og slette cookies. For mere information om 

hvordan du håndterer cookies, kan du besøge det relevante link nedenfor. 

 

Internet Explorer 

Firefox 

Google Chrome 

Safari 

 

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042

