
EasyParks Cookiepolitik 

Sidst opdateret: 09-03-2018 

EasyPark anvender cookies for at optimere Tjenesterne, for at foretage statistiske evalueringer, analyser 

og til markedsføringsformål. En cookie er en tekstfil, der lagres på din computer eller mobiltelefon, og som 

gør det muligt at identificere din computer eller mobiltelefon. Cookies hjælper EasyPark med at tilpasse 

eksempelvis App’en og Hjemmesiden til dine krav som bruger af EasyParks Tjenester.  

Der er to typer cookies; session cookies og permanente cookies. En session cookie slettes automatisk, 

når du lukker en hjemmeside eller en app. En permanent cookie lagres på computeren eller 

mobiltelefonen i et bestemt tidsrum. Disse to typer cookies kan placeres på en hjemmeside eller i en app 

af forskellige udbydere (første part eller tredjeparter), så de lagres på dine lagringsmedier (som 

eksempelvis din computers harddisk eller din mobiltelefons hukommelseskort). En førsteparts cookie 

placeres af udbyderen af hjemmesiden eller app’en, som du besøger eller anvender. En tredjeparts 

cookie placeres af en udbyder, som ikke driver hjemmesiden eller app’en, som du besøger eller 

anvender.  

Såfremt du ikke ønsker, at cookies lagres på din computer eller mobiltelefon, kan du konfigurere dette i 

din webbrowser eller i applikationsindstillingerne på computeren eller mobiltelefonen, og du kan slette 

cookies, der er lagret på dine lagringsmedier. De fleste webbrowsere og applikationer accepterer som 

standard cookies, men der er mulighed for ikke at acceptere cookies eller at vælge at få en advarsel 

herom, før de lagres. Såfremt du ikke accepterer cookies, kan dette forringe funktionen af EasyParks 

App, Hjemmeside eller øvrige Tjenester. Nedenstående tabel viser de forskellige kategorier af cookies, 

som Easypark anvender, hvorfor de anvendes samt den udbyder, som eksempelvis kan placere en 

cookie: 

 

Type af cookie: Beskrivelse: Varighed: 

Navn: 

NG_TRANSLATE_LANG_KEY 

Kategori: Session 

Förmål: Komfort 

Oprindelse: EasyPark 

Anvendes for at gemme det valgte sprog i 

applikationen.  

Session 

Navn: __cfduid 

Kategori: Permanent 

Förmål: Sikkerhed 

Oprindelse: CloudFlare service 

Anvendes til at identificere individuelle 

besøgere bag en delt IP-adresse og tilpasse 

sikkerhedsindstillinger på person-

klientbasis. Cookien modsvarer ikke 

anvender-id i webapplikationen og gemmer 

heller ikke oplysninger som kan henføres til 

enkelt-personer.   

Lagres op til 1 år 

Navn: __utma  

Kategori: Permanent  

Förmål: Statistik 

Oprindelse: Google Analytics 

Bestemmer individuelle besøgende Lagres op til 2 år 

Navn: __utmz  

Kategori: Permanent  

Anvendes til at lagre referencen anvendt af 

brugeren for at få adgang til hjemmesiden 

Lagres op til 6 

måneder 



Förmål: Statistik 

Oprindelse: Google Analytics  

Navn: __ga  

Kategori: Permanent  

Förmål: Statistik 

Oprindelse: Google Analytics  

Bestemmer individuelle besøgende Lagres op til 2 år 

Navn: epSsAuthToken 

Kategori: Permanent 

Förmål: Sikkerhed 

Oprindelse: EasyPark 

Anvendes for at huske ind-loggede brugere.  Lagres op til 24 timer 

Navn: epSsRefreshToken 

Kategori: Permanent 

Förmål: Sikkerhed 

Oprindelse: EasyPark 

Anvendes for at opdatere accessToken hvis 

den tidligere er udløbet.  

Lagres op til 24 timer 

Navn: refresh_token 

Kategori: Permanent 

Förmål: Sikkerhed 

Oprindelse: EasyPark 

Anvendes for at opdatere accessToken hvis 

den tidligere er udløbet. 

Lagres i op til en halv 

dag 

Navn: session_key 

Kategori: Session 

Förmål: Sikkerhet 

Oprindelse: EasyPark 

Anvendes ved sikkerheds-API 

forespørgsler. 

Session 

Navn: nQ_cookieId 

Kategori: Permanent 

Formål: Identificer bruger 

Oprindelse: Albacross 

Opbevarer oplysninger om den IP-adresse, 

hvorfra brugeren besøgte hjemmesiden, og 

tekniske oplysninger, der gør det muligt for 

Albacross at fortælle forskellige besøgende 

fra samme IP-adresse 

Opbevares i op til 1 år 

Navn: nQ_cookieId 

Kategori: Permanent 

Formål: Identificer bruger 

Oprindelse: Albacross 

Opbevarer oplysninger om den IP-adresse, 

hvorfra brugeren besøgte hjemmesiden, og 

tekniske oplysninger, der gør det muligt for 

Albacross at fortælle forskellige besøgende 

fra samme IP-adresse 

Opbevares i op til 1 år 

Navn: epSsTokenTime 

Kategori: Permanent 

Formål: Komfort 

Oprindelse: EasyPark 

Bruges til at se, hvornår epSsAuthToken er 

opdateret, og om det skal opdateres, for at 

brugeren forbliver logget ind. 

Opbevares i op til 1 år 

 

 


