Cookiepolitik for Det rullende
Hypnoseværksted
Dette er cookiepolitikken for Det rullende Hypnoseværksted, tilgængelig fra
https://www.mobilhypnose.dk/
Maskinoversat fra engelsk med Google fra: Cookies Policy Generator from
CookiePolicyGenerator.com.

Hvad er cookies
Som det er almindelig praksis med næsten alle professionelle websteder bruger
dette websted cookies, som er små filer, der downloades til din computer, for at
forbedre din oplevelse.
Denne side beskriver, hvilke oplysninger de indsamler, hvordan vi bruger dem, og
hvorfor vi nogle gange har brug for at gemme disse cookies.
Vi deler også, hvordan du kan forhindre disse cookies i at blive gemt, men dette kan
nedgradere eller 'bryde' visse elementer i webstedsfunktionaliteten.
For mere generel information om cookies, se "Hvad er cookies".
Oplysninger om cookies i denne cookiepolitik er fra Generatoren til beskyttelse af
personlige oplysninger.
(Cookies Policy Generator from CookiePolicyGenerator.com)

Sådan bruger vi cookies
Vi bruger cookies af forskellige årsager som beskrevet nedenfor.
Desværre er der i de fleste tilfælde ingen branchestandardmuligheder til at
deaktivere cookies uden fuldstændig at deaktivere funktionaliteten og funktionerne,
de tilføjer til dette websted.
Det anbefales derfor, at du efterlader alle cookies hvis du ikke er sikker på, om du
har brug for dem eller ej, til at levere den tjeneste, du bruger på websiden.

Deaktivering af cookies
Du kan forhindre indstilling af cookies ved at justere indstillingerne i din browser (se
din browsers hjælp for at gøre dette).

Vær opmærksom på, at deaktivering af cookies vil påvirke funktionaliteten på dette
og mange andre websteder, som du besøger.
Deaktivering af cookies vil normalt også resultere i deaktivering af visse funktioner
og funktioner på dette websted.
Derfor anbefales det, at du ikke deaktiverer cookies. Denne cookiepolitik blev
oprettet ved hjælp af cookiepolitikgeneratoren fra CookiePolicyGenerator.com.
De cookies, vi bruger:

E-mail-nyhedsbreve relaterede cookies
Dette websted tilbyder nyhedsbrev eller e-mail-abonnementstjenester, og cookies
kan bruges til at huske, hvis du allerede er registreret, og om der skal vises visse
meddelelser, der muligvis kun er gyldige for abonnenter / ikke-abonnenter.
Vi bruger her MailChimp

Formularrelaterede cookies
Når du sender data til via en formular som dem, der findes på kontaktsider eller
kommentarformularer, kan der indstilles cookies til at huske dine brugeroplysninger
til fremtidig korrespondance.
Vi bruger her Cognito Forms

Webstedsindstillinger cookies
For at give dig en god oplevelse på dette websted tilbyder vi funktionaliteten til at
indstille dine præferencer for, hvordan dette websted kører, når du bruger det. For
at huske dine præferencer er vi nødt til at indstille cookies, så disse oplysninger kan
kaldes, når du interagerer med en side, er påvirket af dine præferencer.

Tredjeparts cookies
I nogle specielle tilfælde bruger vi specielt til kommunikation også cookies leveret af
pålidelige tredjeparter. Følgende afsnit beskriver hvilke tredjepartscookies du kan
støde på via dette websted.
Vi bruger også sociale medieknapper og / eller plugins på dette websted, der giver
dig mulighed for at oprette forbindelse til dit sociale netværk på forskellige måder.

For at disse fungerer, vil følgende sociale mediesider og lignende inklusive;
(Facebook, MailChimp, Ecwid, YouTube, Whatsapp), kunne anbringe cookies gennem
vores websted,
Dette sker for at forbedre din profil på deres websted eller bidrage til de data, de
har til forskellige formål, der er beskrevet i deres respektive privatliv. politikker. Her
henvises til de enkelte 3 parts sider om deres privatlivspolitik.

Mere information
Forhåbentlig har det afklaret ting for dig, og som tidligere nævnt, hvis der er noget,
som du ikke er sikker på, om du har brug for eller ej, er det normalt sikrere at lade
cookies være aktiveret, hvis det interagerer med en af de funktioner, du bruger på
vores websted.
Men hvis du stadig er på udkig efter mere information, kan du kontakte os via en af
vores foretrukne kontaktmetoder:
E-mail: HYPNOSEsnabelaLIVE.DK
Telefon: +45 21918290
Ansvarlig: Jan Holm

