Cookie-scanningsrapport
Opsummering
Scanningsdato: 24-05-2018
Domænenavn: www.dodos.dk
Server placering: Danmark
Samlet antal cookies: 5

Scanningsresultat
5 cookies blev identificeret.
1 cookies er ikke klassificerede, og der bør foretages en manuel klassificering
samt en beskrivelse af formål.

Kategori: Statistik (3)
Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at
indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
CO O KIE NAVN

UDBYDER

TYPE

UDLØ B

_ga

dodos.dk

HTTP

2 år

Først fundet URL: h ttp s://w w w .do do s.dk/
Cookie formålsbeskrivelse: Registrerer et u n ikt ID, der an ven des til at fø re statistik o ver h vo rdan den b esø gen de b ru ger h jemmesiden .
Initiator: Kildeko de lin jen u mmer 39-43
Kilde: In dlejret scrip t
Data sendes til: Dan mark (tilstrækkelig)
Forudgående samtykke aktiveret: Nej

_gat

dodos.dk

HTTP

Session

Først fundet URL: h ttp s://w w w .do do s.dk/
Cookie formålsbeskrivelse: An ven des af G o o gle An alytics til at dro sle h astigh eden p å an tallet af fo resp ø rgsler til serveren
Initiator: Kildeko de lin jen u mmer 39-43
Kilde: In dlejret scrip t
Data sendes til: Dan mark (tilstrækkelig)
Forudgående samtykke aktiveret: Nej

_gid

dodos.dk

HTTP

Session

Først fundet URL: h ttp s://w w w .do do s.dk/
Cookie formålsbeskrivelse: Registrerer et u n ikt ID, der an ven des til at fø re statistik o ver h vo rdan den b esø gen de b ru ger h jemmesiden .
Initiator: Kildeko de lin jen u mmer 39-43
Kilde: In dlejret scrip t
Data sendes til: Dan mark (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.
CO O KIE NAVN

UDBYDER

TYPE

UDLØ B

collect

google-analytics.com

Pixel

Session

Først fundet URL: h ttp s://w w w .do do s.dk/
Cookie formålsbeskrivelse: B ru ges til at sen de data til G o o gle An alytics o m den b esø gen des en h ed o g adfærd. Sp o rer den b esø gen de
p å tværs af en h eder o g marketin gkan aler.
Initiator: In dlejret scrip t, kildeko de lin jen u mmer 39-43
Kilde: h ttp s://w w w .go o gle-an alytics.co m/r/co llect?v= 1&_v= j68&a= 1367823439&t= p ageview &_s= 1&dl= h ttp s%3A%2F%2Fw w w .do do s.
dk%2F&u l= en -u s&de= U TF-8&dt= Do do s%20an d%20th e%20Do do s%20%7C%20To u rp lan &sd= 24-b it&sr= 1024x768&vp = 997x739&je= 0
&_u = IEB AAU AB ~ &jid= 1916456634&gjid= 1970138964&cid= 1267369329.1527155111&tid= U A-110490531-1&_gid= 552491828.15271551
11&_r= 1> m= u 4s&z= 1897376218
Data sendes til: U SA (tilstrækkelig)
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Kategori: Uklassificeret (1)
Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.
CO O KIE NAVN

UDBYDER

TYPE

UDLØ B

cookie_notice_accepted

dodos.dk

HTTP

29 dage

Først fundet URL: h ttp s://w w w .do do s.dk/
Cookie formålsbeskrivelse: U klassificeret
Initiator: Scrip t-tag
Kilde: h ttp s://w w w .do do s.dk/
Data sendes til: Dan mark (tilstrækkelig)
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