Cookies brugt på vores hjemmesider
Her er en liste over cookietyper, som vi bruger på vores hjemmeside, og de formål, som de bruges til:
Cookie

Domæne

Type

Formål

Sidst opdateret 10 Jan 2022
Varighed

Udbyder

__cfruid

.info.itslearning.com

Nødvendig

Denne cookie identificerer betroet webtrafik.

Session

Cloudflare

OptanonConsent

.itslearning.com

Nødvendig

En cookie, der bruges til at administrere besøgendes cookie-samtykke.

1 år

OneTrust

OptanonConsent

.itslearning.com

Nødvendig

Denne cookie gemmer detaljer om webstedets cookiekategori og
kontrollerer, om besøgende har givet eller trukket samtykke tilbage.

1 år

OneTrust

flang

.ads.linkedin.com

Funktionel

Cookie som gemmer en brugers sprogpræferencer.

Session

LinkedIn

lidc

.linkedin.com

Funktionel

Cookie for at lette valg af datacenter.

1 dag

LinkedIn

lang

.linkedin.com

Funktionel

Cookie til at huske en brugers sprogindstilling.

Session

LinkedIn

_gcl_au

.itslearning.com

Statistisk

Cookie til at overvåge reklameeffektivitet på websteder.

3 måneder

Google

AnalyticsSyncHistory

.linkedin.com

Statistisk

Cookie til at gemme oplysninger om synkroniseringstiming i udpegede
lande.

1 måned

LinkedIn

_ga

.itslearning.com

Statistisk

Cookie til at beregne besøgs-, sessions- og kampagnedata og holde
styr på brugen af webstedet til webstedets analyserapport. Cookien
gemmer oplysninger anonymt.

2 år

Google

_gid

.itslearning.com

Statistisk

Cookie, der gemmer information om, hvordan besøgende bruger en
hjemmeside, samtidig med at den opretter en analyserapport over
hjemmesidens ydeevne.

1 dag

Google

_gat_UA-84396221-7

.itslearning.com

Statistisk

Cookie til at spore besøgendes adfærd og måle hjemmesidens
ydeevne.

1 minut

Google

bscookie

.www.linkedin.com

Marketing

Cookie til at gemme udførte handlinger på hjemmesiden.

2 år

LinkedIn

bcookie

.linkedin.com

Marketing

Cookie fra LinkedIn dele-funktion og annoncetags der genkender
browser-id.

2 år

LinkedIn

UserMatchHistory

.linkedin.com

Marketing

Cookie til synkronisering af LinkedIn Ads ID.

1 måned

LinkedIn

_mkto_trk

.itslearning.com

Marketing

Cookie bruges til at spore brugerens brug af webstedet. De cookies,
der er indstillet af Marketo, kan kun læses af Marketo.

2 år

Marketo

personalization_id

.twitter.com

Marketing

Cookie til at integrere og dele funktioner til sociale medier og gemmer
information om, hvordan brugeren bruger hjemmesiden, til sporing og
målretning.

2 år

Twitter

_fbp

.itslearning.com

Marketing

Cookie til at vise annoncer, enten på Facebook eller på en digital
platform drevet af Facebook-annoncering, efter at have besøgt hjemmesiden.

3 måneder

Facebook
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