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Når du besøger eller bruger vores websteder, tjenester, apps, værktøjer og meddelelser, kan vi eller vores autoriserede tjenesteudbydere benytte
cookies, webbeacons og andre former for lignende teknologi til at lagre oplysninger, der kan hjælpe os med at levere en bedre, hurtigere og mere
sikker tjeneste.

På denne side kan du lære mere om disse teknologier og vores brug af dem på vores websteder og i vores tjenester, applikationer og værktøjer.
Nedenfor finder du en oversigt over nogle få, vigtige ting, du bør vide om vores brug af disse former for teknologi. Du kan læse hele bemærkningen
om brugercookies herunder.

Vores cookies og lignende teknologi har forskellige funktioner. De kan være nødvendige for, at vores tjenester fungerer, de kan hjælpe os med at
forbedre vores tjenesters ydelse, de kan give dig ekstra funktioner, eller de kan hjælpe os med at vise dig relevante og målrettede annoncer. Vi
bruger cookies og lignende teknologi, der kun er lagret på din enhed, så længe din browser er aktiv (sessionscookies), samt cookies og lignende
teknologi, der er lagret på din enhed i længere tid (faste cookies). Du kan altid blokere, slette eller deaktivere disse cookies, hvis det er muligt på din
enhed. Du kan administrere dine cookies og indstillingerne for dem i indstillingerne for din browser eller enhed.

Hvor det er muligt, anvender vi sikkerhedsforanstaltninger, som forhindrer uautoriseret adgang til vores cookies og lignende teknologi. Et entydigt id
sikrer, at det kun er os eller vores autoriserede tjenesteudbydere, der har adgang til cookiedata.

Tjenesteudbydere er virksomheder, der hjælper os med forskellige aspekter af vores virksomhedsdrift, f.eks. webstedsdrift, tjenester, apps,
annoncer og værktøjer. Vi bruger autoriserede tjenesteudbydere til at hjælpe os med at vise dig relevante annoncer i vores tjenester og andre
steder på nettet. Disse tjenesteudbydere kan også placere cookies på din enhed via vores tjenester (tredjepartscookies). De kan også indsamle
oplysninger, der hjælper dem med at identificere din enhed, f.eks. ip-adresser og andre entydige id'er eller enheds-id'er.

 

Hvad er cookies, webbeacons og lignende teknologi?
Som de fleste andre websteder benytter vi teknologi, der i bund og grund er små datafiler, der lagres på din computer, tablet, mobiltelefon eller
anden enhed (samlet under betegnelsen "enhed"), og som giver os mulighed for at registrere visse oplysninger, når du besøger eller bruger vores
websteder, tjenester, apps, meddelelser og værktøjer.

De specifikke navne og typer af cookies, webbeacons og anden lignende teknologi, som vi benytter, kan variere fra tid til anden. Nedenfor finder du
en liste over nogle af de termer og definitioner, som vi bruger i denne politik, og som kan være en hjælp til at forstå vores brug af denne slags
teknologi:

Cookies: Små tekstfiler (består normalt af bogstaver og tal), som bliver gemt i din browsers eller enheds hukommelse, når du besøger et websted
eller åbner en meddelelse. Når et websted bruger cookies, kan webstedet genkende en bestemt enhed eller browser. Der findes flere forskellige
typer cookies:

Sessionscookies udløber, når du lukker din browser. De giver os mulighed for at sammenkæde dine handlinger i løbet af en browsersession.

Persistente cookies bliver gemt på din enhed og bliver ikke slettet, når du lukker din browser. Med disse cookies kan vi huske dine præferencer
eller handlinger på tværs af flere forskellige websteder.

Førstepartscookies gemmes af det websted, du besøger.

Tredjepartscookies gemmes af et tredjepartswebsted, der er adskilt fra det websted, du besøger.

Du kan fjerne eller deaktivere cookies ved hjælp af værktøjer, der findes i de fleste browsere. Du skal konfigurere præferencerne for hver enkelt
browser, du bruger, og forskellige browsere har forskellige funktioner og indstillinger.

Webbeacons: Små grafiske billedfiler (også kaldet "pixeltags" eller "transparente GIF-filer"), som kan findes på vores websteder eller i tjenester,
apps og meddelelser, samt værktøjer, som typisk arbejder sammen med cookies for at identificere vores brugere og deres adfærd.

Lignende teknologi: Teknologi, der gemmer oplysninger i din browser eller på din enhed ved hjælp af lokale, delte objekter eller lokal lagerplads
som f.eks. flash-cookies, HTML 5-cookies og andre webprogrammer. Denne teknologi kan fungere på tværs af alle dine browsere, og i nogle tilfælde
er disse ikke fuldt administreret af din browser, hvorfor de kræver direkte administration via dine installerede apps eller din enhed. Vi bruger ikke
denne teknologi til at gemme oplysninger til målretning af annoncer til dig på vores eller andre websteder.

Termen "cookies" eller "lignende teknologi" anvendes synonymt i vores politikker for at betegne alle former for teknologi, som vi kan benytte til
datalagring i din browser eller på din enhed, eller som indsamler oplysninger eller hjælper os med at identificere dig på den ovenfor beskrevne måde.

 

Dit valg og vores brug af cookies, webbeacons og lignende
teknologi

https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/dk/webapps/mpp/home?locale.x=da_DK
https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/legalhub-full
https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/cookie-full?locale.x=da
https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_DK/ua/pdf/cookie.pdf


Vi tilbyder visse webstedsfunktioner, tjenester, apps og værktøjer, som kun kan bruges, når denne teknologi bruges. Du kan altid blokere, slette
eller deaktivere denne teknologi, hvis det er muligt på din enhed. Hvis du afviser cookies eller lignende teknologi, kan du dog muligvis ikke bruge visse
webstedsfunktioner, tjenester, apps eller værktøjer. Du kan muligvis også blive bedt om at indtaste din adgangskode flere gange under en
browsersession. Du kan læse mere om, hvordan du kan blokere, slette eller deaktivere denne teknologi, i indstillingerne for din browser eller enhed.

Generelt gør denne teknologi det muligt for vores websteder, tjenester, apps og værktøjer at gemme relevante oplysninger i din browser eller på din
enhed, så oplysningerne senere kan læses for at identificere dig i vores servere og interne systemer. Hvor det er relevant, beskytter vi vores
cookies og anden lignende teknologi for at sikre, at kun vi og/eller vores autoriserede tjenesteudbydere kan aflæse dem, ved at tildele et entydigt id,
som kun vi kan aflæse. Vi gemmer ikke dine personlige oplysninger i vores cookies eller i anden lignende teknologi.

Når vi indsamler og gemmer personlige oplysninger via denne teknologi, gør vi det altid med forudgående varsel og dit samtykke. Vi indhenter dit
samtykke ved at give dig en forklaring på, hvordan vi bruger disse former for teknologi, og vi giver dig muligheden for at deaktivere disse, som
beskrevet ovenfor.

Vores brug af denne teknologi inddeles i følgende generelle kategorier:

1. Driftsmæssigt nødvendig. Vi kan bruge cookies, webbeacons eller anden lignende teknologi, der er nødvendige for driften af vores websteder,
tjenester, apps og værktøjer. Dette omfatter teknologi, der giver dig adgang til vores websteder, tjenester, apps og værktøjer, og som kræves
for at registrere usædvanlig adfærd på webstedet, forebygge bedragerisk aktivitet og forbedre sikkerheden, eller som giver dig mulighed for at
benytte funktioner som f.eks. indkøbsvogne, gemte søgninger og lignende.

2. Ydelsesrelateret. Vi kan bruge cookies, webbeacons eller anden lignende teknologi til at administrere ydelsen af vore websteder, apps, tjenester
og værktøjer, herunder som en del af vores analytiske arbejde. Dette arbejde hjælper os med at forstå, hvordan besøgende bruger vores
websteder, og det viser os, om du har reageret på vores meddelelser eller set et emne eller et link. Desuden er vores administration af ydelsen
med til at forbedre webstedets indhold, apps, tjenester og værktøjer.

3. Funktionsrelateret. Vi kan bruge cookies, webbeacons eller anden lignende teknologi, der gør det muligt for os at tilbyde dig ekstra funktioner,
når du besøger eller bruger vores websteder, tjenester, apps eller værktøjer. Dette kan betyde, at vi identificerer dig, når du logger på vores
websteder, eller registrerer dine angivne præferencer, interesser eller tidligere sete elementer, så vi kan forbedre præsentationen af indholdet på
vores websteder.

4. Annoncerings- eller målretningsrelateret.  Vi kan bruge cookies fra første- eller tredjeparter og webbeacons til at levere indhold som blandt andet
annoncer, der er relevante for dine interesser, på vores websteder eller på tredjepartswebsteder.  Dette omfatter brug af teknologi, der gør det
muligt at se, hvor relevant du finder annoncer og indhold, som er leveret til dig, f.eks. ved at se, om du har klikket på annoncerne.

Læs nedenstående afsnit om annonceringsnetværk og annoncebørser, som administreres af autoriserede tredjeparter, hvis du vil fravælge brug af
tredjeparters annonceringsrelaterede cookies og webbeacons. Selv hvis du fravælger annonceringsrelaterede cookies og webbeacons, som
beskrevet nedenfor, kan du stadig få vist vores annoncer på tredjeparters websteder. Annoncerne er blot ikke specifikt målrettet til dig via cookies,
webbeacons eller relateret teknologi fra tredjeparter.

Hvis du vil fravælge alle andre former for teknologi, som vi benytter på vores websteder, i tjenester, apps eller værktøjer, kan du gøre det ved at
blokere, slette eller deaktivere dem, hvis dette er muligt i din browser eller på din enhed.

Du kan læse mere om, hvordan du sletter, deaktiverer eller blokerer cookies på AboutCookies.org.

 

Du kan se, hvordan du ændrer indstillingerne for cookies i de enkelte browsere i følgende links:

- Internet Explorer:

- Internet Explorer 5

- Internet Explorer 6  

- Internet Explorer 7

- Internet Explorer 8  

- Internet Explorer 9

- Firefox

- Chrome

- Safari

- OSX/Mac OS

- iOS

 

Autoriserede tredjepartsudbyderes brug af disse former for
teknologi
Vi kan samarbejde med tredjepartsvirksomheder, normalt kaldet tjenesteudbydere, som er autoriseret til at placere cookies, webbeacons eller
lignende teknologi til datalagring på vores websteder eller i vores tjenester, apps og værktøjer med vores tilladelse. Disse tjenesteudbydere hjælper
os med at give dig en bedre, hurtigere og mere sikker oplevelse.

Disse tjenesteudbydere kan benytte sådanne former for teknologi til at hjælpe os med at vise vores eget indhold og annoncer og indsamle
anonyme tal og analyser for webstedet. Ingen af disse tjenesteudbydere har vores tilladelse til at indsamle dine personlige oplysninger på vores
websteder eller i vores tjenester, applikationer eller værktøjer til deres egne formål. Disse tjenesteudbydere er underlagt fortrolighedsaftaler med os
og andre juridiske restriktioner vedrørende brug og indsamling af personlige oplysninger. Cookies fra tredjeparter er omfattet af de pågældende
tredjeparters politikker om beskyttelse af personlige oplysninger.

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2
http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.microsoft.com/kb/283185
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer7-plus.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer8-plus.html
http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677


Det er kun vores tjenesteudbydere eller autoriserede tredjeparter, der må bruge disse former for teknologi. Vi tillader altså ikke, at tredjepartsindhold
på websteder (som f.eks. salgsannoncer, kommunikation mellem brugere, personlige annoncer, kommentarer, anmeldelser osv.) inkluderer eller
bruger cookies, webbeacons, lokal lagring eller lignende teknologi til sporing eller indsamling af personlige oplysninger. Hvis du mener, at en annonce
eller andet tredjepartsindhold på vores websted muligvis indsamler personlige oplysninger eller bruger sporingsteknologi, skal du anmelde det
til spoof@paypal.com.

 

Annonceringsnetværk og annoncebørser, som administreres af
autoriserede tredjeparter for at målrette annoncer efter interesse
Vi kan bruge disse tredjeparter, f.eks. annonceringsnetværk eller annoncebørser, til at levere annoncer til dig. Disse annonceringsnetværk og
annoncebørser, som udbydes af tredjeparter, kan bruge cookies, webbeacons eller lignende teknologi fra tredjeparter til at indsamle oplysninger om
din adfærd på webstedet eller andre steder på nettet. De kan også indsamle dit enheds id, ip-adresse eller annoncerings-id. Oplysninger, som disse
tredjeparter indsamler, kan bruges til at vise dig mere relevante annoncer på vores websteder eller andre steder på nettet. Cookies fra tredjeparter
er omfattet af de pågældende tredjeparters politikker om beskyttelse af personlige oplysninger.

Du kan få flere oplysninger om tredjeparters annonceringsrelaterede cookies og annoncering på internettet, samt hvordan du kan framelde dig dette
hos virksomheder, der deltager i branchens selvregulering, på følgende relevante websteder:

Dine muligheder på nettet

Om annoncer

 

"Do Not Track"
Ifølge lovgivningen i Californien skal vi informere dig om, hvordan vi reagerer på webbrowseres Do Not Track-signaler (DNT). Da der ikke findes en
branchestandard eller juridisk standard for registrering eller accept af DNT-signaler, reagerer vi ikke på dem på nuværende tidspunkt. Vi venter på,
at fællesskabet og branchen for beskyttelse af personlige oplysninger skal afgøre, hvornår og hvordan det er passende at svare.
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