
 

 
 

Side 1 

Cookiepolitik 

 

 

1. Cookies 

 

1.1. Denne hjemmeside https://www.aabnet.dk/ (herefter kaldet Hjemmesiden) ejes og drives af 

Arbejdernes Andels Boligforening, Langelandsgade 50, 8000 Aarhus C, CVR-nummer: 

41954817, herefter kaldet AAB, der er dataansvarlig. 

 

1.2. Cookies er små tekstfiler, der lagres på brugerens computer eller andet it-udstyr, når en 

hjemmeside besøges. Cookies anvendes i dag af langt størstedelen af alle hjemmesider, 

og disse små filer gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner 

brugeren besøger og anvender. 

 

1.3. Nærværende cookiepolitik følger kravene i bekendtgørelse om krav til information og 

samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr 

(cookiebekendtgørelsen). 

 

2. Fravalg af cookies 

 

2.1. Via Hjemmesiden vil der ikke blive placeret cookies, såfremt du ikke har samtykket hertil. 

Hvis du som bruger har accepteret cookies, kan samtykket altid tilbagekaldes ved at klikke 

på ”Cookieindstillinger”, som du finder nederst på Hjemmesiden. Du tilbagekalder dig 

samtykke ved at fravælge de cookies, som du ikke længere ønsker at give dit samtykke til. 

Til sidst klikker du på ”opdater samtykke”, og dit samtykke er hermed tilbagekaldt. 

 

2.2. Du kan desuden ændre opsætningen i internetbrowseren og dermed fravælge brugen af 

cookies. Find en udførlig vejledning til, hvordan cookies fravælges via følgende link: 

http://minecookies.org/cookiehandtering. 

 

2.3. Bemærk, at visse af Hjemmesidens funktioner forudsætter, at brug af cookies accepteres af 

brugeren. 

 

3. Typer af cookies 

 

3.1. Hjemmesiden bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af 

tredjepartstjenester, der vises på vores sider. 

 

3.2. Nødvendige 

 

3.2.1. Nødvendige cookies hjælper med at gøre Hjemmesiden brugbar ved at aktivere 

grundlæggende funktioner såsom sidenavigation og adgang til sikre områder af 

Hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. 

 

 

https://www.aabnet.dk/
http://minecookies.org/cookiehandtering


 

 
 

Side 2 

3.3. Funktionelle 

 

3.3.1. Funktionelle cookies gør det muligt at gemme oplysninger, der ændrer den måde 

Hjemmesiden ser ud eller opfører sig på, fx dit foretrukne sprog eller den region som du 

befinder dig i. 

 

3.4. Statistiske 

 

3.4.1. Statistiske cookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med 

hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt. 

 

3.4.2. AAB anvender cookies fra Google Analytics til statistiske formål for at forbedre 

brugervenligheden på hjemmesiden. Oplysningerne anvendes blandt andet til at få viden 

om, hvor mange besøgende der er, og om brugeradfærd. Vi kan blandt andet se, hvor de 

besøgende kommer fra, hvilke sider de besøger, og hvor længe de opholder sig på siderne. 

Det giver os en viden om, hvilke sider der fungerer, og hvilke sider vi bør forbedre. 

 

4. Andet 

 

4.1. Du kan læse mere om cookielovgivningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside via følgende 

link: https://erhvervsstyrelsen.dk/cookieregler. 

 

5. Kontaktoplysninger 

 

5.1. Arbejdernes Andels Boligforening 

Langelandsgade 50, 8000 Aarhus C 

CVR-nummer: 41954817 

Tlf. 89 31 31 31 

bolig@aabnet.dk 

https://erhvervsstyrelsen.dk/cookieregler
mailto:bolig@aabnet.dk

