
Cookie-scanningsrapport
Opsummering
Scanningsdato:  25-04-2019
Domænenavn:  www.oens-el.dk
Server placering:  Danmark
Samlet antal cookies:  6

Scanningsresultat
6 cookies blev identificeret.

Kategori: Nødvendig (1)
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom
side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse
cookies.

COOKIE NAVN UDBYDER TYPE UDLØB

wordpress_test_cookie oens-el.dk HTTP Session
Først fundet URL: h ttps://w w w .oen s-el.dk/w p-log in .ph p
Cookie formålsbeskrivelse: An ven des til at tjekke om b ru geren s b row ser u n derstø tter cook ies.

In itiator: W ebserver
Kilde: oen s-el.dk

Data sendes til: Dan mark  (tilstrækkelig )

Kategori: Statistik (4)
Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at
indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

COOKIE NAVN UDBYDER TYPE UDLØB

_ga oens-el.dk HTTP 2 år
Først fundet URL: h ttps://w w w .oen s-el.dk/
Cookie formålsbeskrivelse: Reg istrerer et u n ik t ID , der an ven des til at fø re statistik  over h vo rdan  den  besøgen de b ru ger h jemmesiden .

In itiator: Scrip t-tag , k ildekode lin jen u mmer 56
Kilde: h ttps://w w w .goog le-an alytics.com/an alytics. js

Data sendes til: U SA (tilstrækkelig )

Forudgående samtykke aktiveret: Nej

_gat oens-el.dk HTTP 1 dag
Først fundet URL: h ttps://w w w .oen s-el.dk/
Cookie formålsbeskrivelse: An ven des af  G oog le An alytics til at d rosle h astigh eden  på an ta llet af  fo respø rgsler til serveren

In itiator: Scrip t-tag , k ildekode lin jen u mmer 56
Kilde: h ttps://w w w .goog le-an alytics.com/an alytics. js

Data sendes til: U SA (tilstrækkelig )

Forudgående samtykke aktiveret: Nej

_gid oens-el.dk HTTP 1 dag
Først fundet URL: h ttps://w w w .oen s-el.dk/
Cookie formålsbeskrivelse: Reg istrerer et u n ik t ID , der an ven des til at fø re statistik  over h vo rdan  den  besøgen de b ru ger h jemmesiden .

In itiator: Scrip t-tag , k ildekode lin jen u mmer 56
Kilde: h ttps://w w w .goog le-an alytics.com/an alytics. js

Data sendes til: U SA (tilstrækkelig )

Forudgående samtykke aktiveret: Nej
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collect google-analytics.com Pixel Session
Først fundet URL: h ttps://w w w .oen s-el.dk/
Cookie formålsbeskrivelse: B en yttes til at in dsamle data om b ru geren s p latfo rm (PC, tab let el.  mob il) og  p ræferen cer - D isse data
ben yttes af  G oog le An alytics til at op timere h jemmesiden s in dh o ld  og  an n on cerelevan s.

In itiator: Scrip t-tag , k ildekode lin jen u mmer 56
Kilde: h ttps://w w w .goog le-an alytics.com/an alytics. js

Data sendes til: U SA (tilstrækkelig )

Forudgående samtykke aktiveret: Nej

Kategori: Marketing (1)
Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante
og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

COOKIE NAVN UDBYDER TYPE UDLØB

r/collect doubleclick.net Pixel Session
Først fundet URL: h ttps://w w w .oen s-el.dk/
Cookie formålsbeskrivelse: Den n e cook ie ben yttes til at sen de data til G oog le An alytics omkrin g  b ru geres en h ed  og  ad færd . Cook ien  f
ø lger den  specif ikke b ru ger på f lere h jemmesider og  en h eder.

In itiator: Scrip t-tag , k ildekode lin jen u mmer 56
Kilde: h ttps://stats.g .dou b leclick .n et/r/co llect?t= dcaip= 1_r= 3v= 1_v= j73tid= U A-53657553-1cid= 1688559872.1556190702jid= 1793910091
g jid= 1711886469_g id= 155690817.1556190702_u = YG B AgU AB C~ z= 127970326
via h ttp s://w w w .goog le-an alytics.com/an alytics. js

Data sendes til: U SA (tilstrækkelig )

Forudgående samtykke aktiveret: Nej

 
© 2019 Cybo t

Cookie-scanningsrapport - 2/2

https://www.oens-el.dk/
https://www.oens-el.dk/
https://www.cybot.com

