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Cookie-politik 

 

1. Hvorfor November First bruger cookies og hvordan 
November First bruger cookies, når November Firsts hjemmeside besøges. Derfor vil 
November First gøre opmærksom på og informere om de cookies, der benyttes, så et 
bevidst valg kan træffes i forhold til den besøgendes fortsatte accept af de cookies 
November First bruger.   

For at give den bedst mulige oplevelse på November Firsts hjemmeside, anbringer 
November First til tider små filer, også kaldt cookies, på den besøgendes computer. En 
cookie er en tekstfil, der gør det muligt for November First at skelne mellem de besøgende 
på hjemmesiden. 

November First bruger cookies som en hjælpende hånd på hjemmesiden og til at optimere 
brugerens oplevelse og tilpasse indhold. Cookies kan blive anvendt til at indsamle analytiske 
data om besøgendes aktivitet, håndtere hvad besøgende læser om på hjemmesiden samt 
hvad besøgende klikker på og om der udfyldes kontaktformularer, kundeansøgninger eller 
lignende. Der sættes cookies for at opdage uhensigtsmæssigheder på hjemmesiden. 
Endvidere sættes der cookies fra tredjepartsservices, som bl.a. Google. På denne måde kan 
November First se, hvilke videoer besøgende klikker på og ser.  

Cookies kan være sessionscookies eller vedvarende cookies, der kan gøre brug af forskellige 
teknologier. Bemærk at cookies fornyes ved hvert besøg. Med hensyn til de oplysninger, der 
indsamles, så opbevares disse kun i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og 
November First sletter disse, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af 
karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. 

2. Samtykke  
Acceptere besøgende brug af cookies på hjemmesiden, udover de nødvendige, giver den 
besøgende hermed samtykke til November Firsts brug af cookies beskrevet i afsnit 3. 
Besøgende har mulighed for at ændre eller tilbagekalde deres samtykke.  

3. Typer af cookies 
Nødvendige cookies: Disse er nødvendige for at gøre det muligt for besøgende at bevæge 
sig rundt på hjemmesiden og gøre brug af hjemmesidens funktioner.  

Præference cookies: Disse typer af cookies indsamler informationer om, hvordan de 
besøgende bruger hjemmesiden og kan bruges til at forbedre November Firsts hjemmeside. 
På denne måde kan November First f.eks. analysere trafikken på hjemmesiden. I visse 
tilfælde gemmes også personhenførbare data i form af IP-adresse, men hvor det er muligt, 
slås dette fra.   

Funktionelle cookies: Denne form for cookies tillader hjemmesiden at huske de forskellige 
valg, som de besøgende træffer, hvormed November First f.eks. kan se, hvilke artikler du 
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læser og hvad du klikker på. Den information, som indsamles af denne slags cookies, kan 
ikke spore besøgendes aktiviteter på andre hjemmesider.  

Målrettede cookies: Sådanne cookies bruges til at f.eks. se, hvor mange gange man besøger 
November Firsts hjemmeside og om besøgende interagerer med specifikke elementer på 
hjemmesiden.  

 

Hvis en besøgende ikke ønsker disse cookies, kan disse blokeres via ens webbrowser, eller 
begrænse disse ved pop-up valg. November First indsamler disse cookies med henblik på at 
gøre besøgendes oplevelse bedre og kunne yde en bedre service.  

4. Hvordan framelder eller ændre man Cookies 
Såfremt en besøgende ønsker at framelde de cookies, der er på November Firsts 
hjemmeside, kan dette gøres enkeltvis i browserindstillingerne eller ved at vælge, hvilke 
cookies man tillader ved den pop-up man bliver mødt af, når November Firsts hjemmeside 
besøges.  

Det afhænger af den besøgendes browser, hvordan de ændrer deres cookie-indstillinger. 
Benyttes flere browsere, skal den besøgende slette cookies i dem alle. Klik på det relevante 
link for at se hvordan:  

Mozilla Firefox  

Google Chrome 

Safari  

5. Sikkerhed  
Det er November Firsts mål at opretholde et højt sikkerhedsniveau for at beskytte 
personoplysninger. November First har i denne forbindelse truffet de passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger, så oplysninger altid er bedst muligt beskyttet. Der kan 
læses mere om, hvordan November First behandler personoplysninger i November Firsts 
Privatlivspolitik https://novemberfirst.com/privatlivspolitik.  

 

6. Cookieoversigt 

Nødvendige cookies (13) 

Navn Udbyder Formål Udløber 
__hs_opt_out Hubspot.com Denne cookie bruges til 

at huske, at den ikke 
skal bede den 
besøgende om at 
acceptere cookies igen 

6 måneder 

__hs_do_not_track  Hubspot.com Denne cookies kan 
indstilles for at 

6 måneder 
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forhindre 
sporingskoden i at 
sende oplysninger til 
Hubspot 

__hs_initial_opt_in Hubspot.com Denne cookie bruges til 
at forhindre, at 
banneret altid vises når 
besøgende surfer i strict 
mode 

7 dage 

__hs_cookie_cat_pref Hubspot.com Denne cookie bruges til 
at registrere de 
kategorier, som den 
besøgende har 
accepteret 

6 måneder 

hs_ab_test Hubspot.com Denne cookie bruges til 
at sikre, at besøgende 
altid får den samme 
version af en A/B- 
testside, som de har set 
før 

Afslutningen af 
sessionen  

<id>_key Hubspot.com Når du besøger en 
passwordbeskyttet side, 
sættes denne cookie, så 
fremtidige besøg på 
siden fra den samme 
browser ikke kræver, at 
du skal logge ind igen 

14 dage  

hs-messages-is-open Hubspot.com Denne cookie bruges til 
at bestemme og 
gemme, om 
chatwidget’en er åben 
for fremtidige besøg  

30 minutter 

hs-messages-hide-
welcome-message 

Hubspot.com Denne cookie bruges til 
at forhindre, at 
velkomstbeskeden i 
chat-widgt’en vises igen 
i en dag, efter at den er 
blevet slået fra 

1 dag 

__hsmem Hubspot.com Denne cookie sættes, 
når besøgende logger 
ind på et websted, der 
driver af Hubspot  

1 år 

hs-membership-csrf Hubspot.com Denne cookie bruges til 
at sikre, at logins til 
indholdsmedlemsskaber 
ikke kan forfalskes  

Afslutningen af 
sessionen 

hs_langswitcher_choice Hubspot.com Denne cookie bruges til 
at gemme den 
besøgendes valgte 
sprog, når sider vises på 
flere sprog  

2 år 

__cfruid Hubspot.com Denne cookie er 
indstillet af HubSpot’s 
CDN-udbyder på grund 

Afslutningen af 
sessionen 
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af deres politik for 
hastighedsbegrænsning   

__cf_bm Hubspot.com Denne cookie indstilles 
af HubSpot’s CDN-
udbyder og er en 
nødvendig cookie for 
beskyttelse af robotter  

30 minutter  

 

Præference cookies (4)  

Navn Udbyder Formål Udløber 
__hstc Hubspot.com Cookie til tracking af 

besøgende ved at 
indsamle data 
vedørende brugerens 
besøg på websitet. Det 
kan være tracking af 
antallet af besøg og den 
gennemsnitlige tid, der 
bruges på webstedet.  

6 måneder 

Hubspotutk Hubspot.com Denne cookie holder styr 
på en besøgendes 
identitet 

6 måneder 
 

__hssc Hubspot.com Denne cookie holder styr 
på sessioner 

30 minutter 

__hssrc Hubspot.com Når Hubspot ændrer 
sessionscookien, 
indstilles denne cookie 
også til at foreslå, om 
den besøgende har 
genstartet sin browser 

Afslutningen af 
sessionen 

 

Funktionelle Cookies (1) 

Navn Udbyder Formål Udløber 
messagesUtk Hubspot.com Denne cookie bruges til 

at genkende, hvem der 
chatter med November 
First via chatflowet.   

6 months 

 

Målrettede cookies (2) 

Navn Udbyder Formål Udløber 

 facebook.com Hvis November First laver 

kontobaseret 

markedsføringskampagner   

Afslutningen af 

sessionen 

 linkedin.com  Hvis November First laver 

kontobaseret 

markedsføringskampagner   

Afslutningen af 

sessionen 

 


