
 

 

 

HOWMET AEROSPACE-COOKIEMEDDELELSE 

 
Dette netsted er et af flere netsteder (“netstedet (eller netsteder)”), der ejes og drives af Howmet Aerospace Inc. 

(sammen med dets filialer og datterselskaber “Howmet Aerospace”, “vi” eller “os”). Læs denne politik for 

cookier og lignende teknologier (“cookiepolitik”) for at forstå, hvordan vi bruger cookier, netbeacons og 

sporingsteknologier, hvordan vi deler oplysninger fra disse, og hvordan du kan kontrollere eller administrere dit 

samtykke til indsamling af data ved hjælp af disse teknologier. 

 
Denne cookiepolitik er indarbejdet i vores fortrolighedspolitik. Vigtige begreber, der ikke er defineret 

her, har definitionerne, der er beskrevet i fortrolighedspolitikken. 

 
Vi bruger cookier og lignende teknologier på følgende måder, og som det ellers kommunikeres til dig fra tid til 

anden (med forbehold af dit samtykke, når det kræves af gældende lov). 

 
Hvad er cookier og lignende teknologier? 

 
En cookie er en lille tekstfil, som et netsted placerer på din enhed. Cookier bruges af de fleste netsteder til sikkerhed, 

for at lære om og forbedre, hvordan brugerne navigerer på et netsted, eller for at aktivere forskellige funktioner. For 

eksempel kan cookier tillade netstedet at gemme din adgangskode, og afgøre, om det er dit første besøg på netstedet, 

hvor længe du har opholdt dig på hver side, om du blev bragt til netstedet fra et andet netsted og andre lignende 

oplysninger. 

 
Lignende teknologier såsom netbeacons eller pixeltags fungerer typisk ved brug af små filer som en GIF eller PNG, 

der åbnes på en side, annonce eller i en e-mail. Anmodningen om disse filer fra en server afslører visse oplysninger 

såsom din netlæsertype, IP-adresse og andre oplysninger. Sporingspixels (undertiden benævnt netbeacons) er 

elektroniske tags med en unik identifikator, som er indlejret i netsteder, annoncer på nettet og/eller e-mail, og som er 

designet til at give brugsoplysninger såsom annonceeksponeringer eller klik, måle populariteten af netstederne og 

tilhørende reklame og få adgang til brugercookier. Vi kan også bruge disse teknologier til at indsamle, analysere og 

korrelere med andre sporingsteknologier visse oplysninger relateret til de enheder, du bruger til at få adgang til 

netstederne, såsom IP-adresser, netlæsertype og -version, netlæsersprog, OS-version, unikke enhedsidentifikatorer 

og anden information om dine computere og/eller mobilenheder i det omfang, som det gøres tilgængelig af din 

enhed, dit operativsystem eller din valgte konfiguration eller valg. I visse tilfælde kan disse teknologier bruges til at 

identificere din enhed eller netlæser gennem en almindelig proces kendt som “enhedens fingeraftryk.” 

 
Andre sporingsteknologier inkluderer også lokalt delte objekter (også kendt som “Flash-cookier”), HTML-cookier 

eller anden sporingssoftware, der gemmer data på din enhed på vegne af tredjeparter. Disse filer kan installeres via 

din netlæser eller anden software på din computer, der bruges af din netlæser. Disse filer kan installeres af os eller 

en tredjepart. For at kontrollere lagring af data gennem sådan software kan det være nødvendigt, at brugerne ændrer 

deres præferencer i selve softwaren, gennem en netlæser eller ved brug af specialiserede tilføjelsesprogrammer eller 

plug-ins. 

 
Hvad er forskellen mellem sessionscookier og permanente cookier? 

 
Alle cookier har en tidsfrist for hvor lang tid de opbevares. Cookier klassificeres typisk som “sessionscookier” eller 

“permanente cookier” afhængigt af hvor længe de opbevares. Sessionscookier forbliver i din netlæser, mens du er 

logget på et bestemt netsted, og “udløber” eller slettes typisk fra din enhed, når eller kort efter du forlader netstedet, 

lukker netlæseren eller sletter dem. Permanente cookier forbliver på din enhed i længere perioder, undertiden på 

ubestemt tid, eller indtil du sletter dem. 

 
Hvordan kan disse teknologier påvirke fortroligheden af dine oplysninger? 

 
Oplysninger fra cookier og lignende teknologier kan bruges til at indsamle oplysninger om dine aktiviteter over 

tid og på tværs af netsteder. For eksempel kan oplysninger aggregeres og bruges til at bestemme adfærdsmønstre 

på netstedet eller blot til at gemme dine præferencer. I visse tilfælde bruger vi muligvis cookier og lignende 

teknologier til at sammenkæde oplysninger om din søgning, visning eller anden anvendelse til din enkelte enhed, 

netlæser og andre personlige oplysninger, som vi har om dig. For at lære mere om, hvordan cookier og andre 

sporings- og analyseteknologier generelt bruges, og hvordan de kan påvirke fortroligheden af dine oplysninger, 

skal du besøge www.allaboutcookier.org og læse vores fortrolighedspolitik. 
 
 

https://www.howmet.com/privacy/
http://www.allaboutcookies.org/
https://www.howmet.com/privacy/


 

 

Hvilke cookier/teknologier bruger vi, og hvordan bruger/deler vi dem? 

 
Vi bruger cookier og lignende teknologier af flere vigtige årsager. For det første bruger vi cookier til 

“væsentlige” eller “funktionelle” formål, hvilket betyder, at de muliggør forskellige funktioner på netstederne. 

Visse andre “analytiske” eller “ydeevne”-cookier og lignende teknologier sporer, hvordan netstederne bruges 

eller præsterer, og hvordan brugerne interagerer med netstederne.  

 
Bemærk, at de specifikke cookier og teknologier, vi bruger, kan ændres uden varsel. Vi bruger muligvis 

tredjepartsanalyseudbydere, der bruger værktøjer såsom Google Analytics til at forbedre vores 

netstedsanalyse. Se din netlæsers indstillingsmenu for en liste over de cookier, der i øjeblikket bruges på 

vores netsteder. Du kan kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger, hvis du har spørgsmål om en 

bestemt cookie eller anden teknologi. 

 
Vi bruger generelt de følgende typer cookier og lignende teknologier på vores netsteder: 

 
Væsentlige og funktionelle cookier/teknologier 

 
Vores netsteder bruger typisk visse cookier, netbeacons og sporingsteknologier, der muliggør forskellige funktioner 

på netstedet. For eksempel beder vores netlæserbaserede netsteder om installation af vigtige cookier for at 

opretholde en aktiv session eller for at holde dig logget ind på din konto. Vores netlæserbaserede netsteder kan 

ligeledes anmode om installation af en cookie til forskellige funktioner, for eksempel hvis du vil have, at din 

netlæser skal huske dit brugernavn eller din adgangskode eller forbliver logget ind, når en session er afsluttet. 

Bemærk, at hvis din netlæser ikke accepterer cookier, eller hvis du ikke giver dit samtykke til disse cookier, 

fungerer disse funktioner muligvis ikke korrekt, eller din oplevelse kan forringes. 

 
Analysecookier/-teknologier 

 
Vores netsteder bruger cookier, netbeacons og sporingsteknologier til at forstå, hvordan brugere navigerer på vores 

netsteder, og for at identificerer det indhold, brugerne ser på. Når du for eksempel først ankommer til vores netsted, 

kan vores netsteder muligvis installere flere sessionscookier, der sporer, hvor længe du forbliver på hver side. Vores 

netsteder kan også installere permanente cookier, der hjælper os med at holde styr på antallet af tilbagevendende 

besøgende og forstå, hvordan brugere ankommer til vores netsteder. Disse cookier, netbeacons og 

sporingsteknologier bruges generelt til at forbedre vores netsteds ydeevne og for at lære, hvordan brugere når frem til 

og interagerer med funktionerne på vores netsteder eller andre netsteder. 

 
Disse cookier eller teknologier kan leveres eller kontrolleres af os eller vores betroede tredjepartsudbydere. For 

eksempel arbejder vi i øjeblikket med visse analyseudbydere (såsom Google) for at analysere brugen af vores 

netsteder. Disse oplysninger kan samlet analyseres af vores tredjepartsudbydere eller sammenkædes af os med 

andre oplysninger, vi har om dig. 

 
Annoncering og målretningsrelaterede cookier/teknologier 

 
Vores netsteder bruger også cookier, netbeacons og sporingsteknologier til at forstå, skræddersy og levere indhold 

og annoncer gennem vores netsteder. For eksempel kan vi bruge tredjeparter såsom netværksannoncører og 

annonceudvekslinger til at vise annoncer over internettet og kan bruge tredjepartsanalysetjenesteudbydere til at 

evaluere og give os og/eller tredjeparter information om brugen af disse annoncer på tredjepartsnetsteder og visning 

af annoncer og vores indhold. De oplysninger, de indsamler, indeholder oplysninger om dine besøg på vores 

netsted, såsom de sider, du har set. Disse tredjepartssporingsteknologier kan informere, optimere og vise annoncer 

baseret på din brug af netstederne og enhver demografisk information, der er indsamlet gennem din brug af 

netstederne. For eksempel vil disse teknologier typisk (a) få indsigt i dine præferencer og adfærd for at hjælpe med 

at levere mere relevante annoncer og tjenester til dig, (b) forhindre dig i at se de samme annoncer for mange 

gange, og (c) forstå effektiviteten af de annoncer, der leveres til dig.



 

 

 

Denne indsamling og annoncemålretning finder sted både på vores netsteder og på tredjepartsnetsteder, der 

deltager i annoncenetværket, såsom netsteder, der indeholder annoncer leveret af annoncenetværket. Vi deler 

muligvis også oplysninger om din brug af vores netsteder med vores annoncerings- og analysepartnere, og vi 

kan sammenkæde data, der stammer fra disse teknologier, med andre oplysninger, som vi har om dig (for 

eksempel hvis du er gæst hos os eller har en konto). Denne proces hjælper os også med at spore effektiviteten 

af vores marketingindsats og lære mere om de produkter og tjenester, der er af interesse for vores gæster og 

kunder. Vi og tredjepartsleverandører bruger tredjepartsteknologier sammen for at rapportere, hvordan dine 

annonceeksponeringer, brug af annonceringssider og interaktion med disse annonceeksponeringer og/eller 

annoncesider er relateret til besøg på vores netsteder. Se vores fortrolighedspolitik for yderligere detaljer. 
 

Hvordan kan jeg slette cookier eller trække mit samtykke tilbage? 

 
Du kan kontrollere cookier, netbeacons og sporingsteknologier eller trække dit samtykke til informationsindsamling 

tilbage på flere måder. For det første giver mange netlæsere dig mulighed for at ændre indstillingerne, så netlæseren 

enten tillader eller blokerer installationen af cookier. Du kan slette alle cookier, der er gemt i din netlæser, ved hjælp 

af din netlæsers fortrolighedsmenu. 

 
Tredjeparter kan tilbyde dig et valg om, hvorvidt dine oplysninger skal indsamles til det formål. Hvis du vil vide 

mere om eller fravælge Googles analyse- og markedsføringsnetsteder, skal du besøge 

http://www.google.com/analytics/tos.html brugsbetingelserne for Google Analytics, Googles politik om 

beskyttelse af personlige oplysninger eller fravalg af Google Analytics. Hvis du vil lære mere om, hvordan du 

fravælger Googles brug af cookier, skal du gå til Googles annonceindstillinger her. 
 

Hvis du ønsker at tage skridt til at fravælge sporing fra bestemte netannoncører, kan du besøge Digital 

Advertising Alliances fravalgsside på http://www.aboutads.info/choices eller Network Advertising Initiative på 

www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp eller, hvis du er i EU, på http://www.youronlinechoices.eu. 

For mere information om, hvordan du styrer cookier eller andre valg på nettet, kan du besøge 

https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 
 

Bemærk, at de fleste moderne netlæsere inkluderer en “spor ikke”-funktion, der kan hjælpe med at beskytte dine 

personlige oplysninger. For vores netsteder styres dette af det cookiesamtykkesystem, vi bruger. 

 
Opdateringer til denne politik 

 
Vi opdaterer muligvis denne cookiepolitik fra tid til anden. Vi offentliggør den nyeste version af denne 

cookiepolitik med dens ikrafttrædelsesdato på vores netsteder. Din fortsatte brug af siderne betyder, at du giver 

samtykke til vilkårene i denne cookiepolitik 

https://www.howmet.com/privacy/
http://www.google.com/analytics/tos.html
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out
https://adssettings.google.com/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

