
Hvad er cookies og hvorfor bruger vi dem? 
I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 22.2 i lov om informationssamfundstjenester og 

elektronisk handel (kendt ved sine spanske initialer, LSSI) og i overensstemmelse med EU-cookiedirektivet 

(2009/136 / CE) er TOR Global Travel (TGT) hermed informerer dig om, at denne hjemmeside tillader brug 

af cookies. Cookies er små datafiler, som websites som TGT sender til din browser, så vi kan "huske" 

oplysninger om dit sidste besøg, dine præferencer og dine browsingvaner. Dette hjælper os med at lette 

browseren og øge brugervenlighed på vores websted, dvs. de hjælper os med at forbedre din oplevelse, når 

du udforsker TGT 

For at give dig et par eksempler, "cookies" minder os om grundlæggende og nyttige oplysninger som dit 

brugernavn og din adgangskode, så du kan logge på webstedet automatisk uden at skulle indtaste dem 

igen, dit standard browser sprog og de mest populære destinationer for turister med søgekriterier, der 

ligner din, samt vigtige oplysninger som det, der gør det muligt for os at vise annoncer i overensstemmelse 

med dine browsingvaner, så de vil svare så tæt som muligt på dine interesser. 

Du kan være sikker på, at de cookies, der bruges på denne hjemmeside, kun er knyttet til en anonym 

bruger og brugerens computer uden at give brugerens personlige oplysninger. 

Mange af de cookies, vi bruger, er undtaget fra obligatorisk offentliggørelse, da AEPD anser det for vigtigt 

for dem at være " du besøger). Men for andre typer er det vigtigt for dig at være velinformeret, hvorfor du 

bør læse disse oplysninger. Ikke desto mindre er vi fuldt ud engagerede i vores kunder: Hvis du har 

spørgsmål eller bekymringer efter at have læst disse oplysninger, er du velkommen til at skrive til os, og vi 

svarer så hurtigt som muligt. Du kan kontakte os via mail på Calle Gran Vía nr. 22 4. højre Madrid, Spanien, 

pr. Fax på 902196339 eller via email på customerservice@onlinetravel.es 

Hvis du stadig har spørgsmål vedrørende cookies, kan du også få adgang til følgende link til Inteactive 

Advertising Bureau: http://www.iab.net/. 

Hvilke typer cookies kan du finde på TGT? 
For det første skal vi informere dig om de forskellige typer cookies. Du bør huske på, at du på TGT kan finde 

både vores egne cookies, der er indstillet af os, og cookies fra tredjeparter, som er fastsat af vores partnere, 

udbydere og samarbejdspartnere, som gør det muligt for dig at interagere med enhver annoncering, du 

måtte have find på vores hjemmeside. Der er også session cookies og tracking cookies. Den førstnævnte 

samler og gemmer data, mens du er på hjemmesiden (for eksempel din indkøbskurv), og sidstnævnte gør 

det muligt at gemme data og forblive tilgængelige i længere tid. 

Ifølge det formål, som de indsamler data for, på TGT, kan du finde følgende typer cookies: 

1. Nødvendige eller godkendelsesk cookies: Uden disse ville vi ikke kunne arbejde sammen, og du ville ikke 

kunne få adgang til alle funktionerne på vores hjemmeside. De giver dig mulighed for at navigere på 

hjemmesiden og bruge de forskellige funktioner og tjenester, den indeholder, for eksempel at kontrollere 

datatrafik og kommunikation, identificere sessionen, indtaste områder med begrænset adgang, huske de 

produkter og tjenester, der er indeholdt i en ordre, fuldføre indkøbsprocessen , søger at registrere eller 

deltage i en begivenhed, ved hjælp af sikkerhedsfunktioner under browsing og opbevaring af lyd- eller 

video-udsendelsesindhold. Uden cookies ville vi ikke have mulighed for at vide, hvilke tjenester du allerede 

har valgt, når du vælger andre (de forbedrer din oplevelse på vores hjemmeside, for eksempel ved at 

hjælpe os med at huske at du allerede har valgt et fly, mens du leder efter hoteller så at du ikke skal betale 

for hver tjeneste separat). 

http://www.iab.net/


 

2. Analytics-cookies: Disse cookies, som kan administreres af os eller tredjeparter, tillader os at kvantificere 

antallet af brugere og dermed udføre statistiske målinger og analyse af din brug af de udbudte tjenester: de 

gør det muligt for os at forstå, hvordan du interagerer med vores hjemmeside og afgøre, hvilket indhold og 

reklamekampagner appellerer til dig mest. Kort sagt hjælper de os med at levere indhold, der virkelig 

interesserer dig og for at gøre det indhold så tilgængeligt for dig som muligt. For at gøre dette analyserer vi 

din navigation på vores webside med det formål at forbedre udvælgelsen af produkter og tjenester, vi 

tilbyder dig. 

3. Reklame cookies: Disse cookies, som kan administreres af os eller tredjeparter, tillader os at administrere 

annoncerne i TGT så effektivt som muligt, tilpasse reklameindholdet til de tjenester, du anmoder om eller 

til din brug af vores webside. For at gøre dette kan vi analysere dine web browsing vaner og vise dig 

annoncer relateret til din navigationsprofil. 

 

4. Socialt netværksk cookies: Dette er en type autentificeringskage, der gør det muligt for dig at dele vores 

indhold gennem de sociale netværk, du tilhører. De styres direkte af det valgte sociale netværk, og uden 

dem ville det være umuligt at dele de oplysninger, vi viser dig med dine venner og bekendte. 

 

5. Adfærdskampagner: Disse cookies muliggør opbevaring af oplysninger om brugernes aktivitet gennem en 

enkelt browsersession, præsentere annoncer, der er direkte relateret til deres interesser eller til de 

søgninger, de tidligere har udført på andre hjemmesider. 

 

Cookiens navn 

Hvem 
behandler 
cookien? 

Beskrivelse af cookien 

basic_html TGT Nødvendig for at hjemmesiden fungerer korrekt 

info_localizacion TGT Brugerpræferencer (sprog, valuta, etc.) 

olt_pref TGT Brugerpræferencer (sprog, valuta, etc.) 

iphone_native TGT Identificerer enheden, der browses på iPhone 

brand TGT Nødvendig for at hjemmesiden fungerer korrekt 

mobile_version TGT Afgør om enheden er mobil 



Cookiens navn 

Hvem 
behandler 
cookien? 

Beskrivelse af cookien 

PHPSESSID TGT Nødvendig for at hjemmesiden fungerer korrekt 

ref TGT identificere den side, hvorfra du kom ind på vores hjemmeside. 

remite TGT Muliggør information om, hvorvidt brugeren er kommet direkte ind på siden eller er nået dertil via en ekstern side. 

remite_travel TGT Muliggør information om, hvorvidt brugeren er kommet direkte ind på siden eller er nået dertil via en ekstern side. 

where TGT Nødvendig for at hjemmesiden fungerer korrekt 

cookie_information TGT Registrerer, om advarslen vedrørende brug af cookies er blevet vist. 

searcher_data TGT Data om søgningen, brugeren har udført 

search TGT Data om søgningen, brugeren har udført 

transition TGT Konfiguration af reservationssystemet 

expopt TGT 
Denne cookie anvendes til udførelse af A/B-eksperimenter, som muliggør sammenligning af de opnåede resultater af forskellige kreative 

værker/indhold, 

cosmos TGT Lagrer data for at kategorisere besøgende 

uniqueCookie TGT Brugerens sprogpræference 

PLAY_LANG TGT Brugerens sprogpræference 

tracking_statistics TGT Autentificeringscookies til indlogningsfunktion 

u TGT Teknisk cookie til funktionen "Husk mig" ved log ind. 



Cookiens navn 

Hvem 
behandler 
cookien? 

Beskrivelse af cookien 

mkt_pref TGT Brugeropfølgning og -handlinger frem til reservationsproces. 

transport_flight TGT Data om søgningen, brugeren har udført 

transport_train TGT Data om søgningen, brugeren har udført 

transport_and_hotel TGT Data om søgningen, brugeren har udført 

hotels_notifications TGT Intern konfiguration af siden 

SSLB TGT Nødvendig for at hjemmesiden fungerer korrekt 

uid TGT Identificerer brugeren på anonym vis 

book_data TGT Gør det muligt at fremskynde Reservationsprocessen i tilfælde af en fejl. 

* Google 

Mere information om disse cookier 

på http://www.google.com/policies/technologies/ads/ y https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-

usage 

* TripAdvisor Mere information om disse cookier på https://www.tripadvisor.com 

 

Sådan aktiveres, deaktiveres eller slettes cookies 
Du skal huske på, at hvis cookies ikke er aktiveret i din browser, kan navigationsevnen og kort sagt din 

erfaring på GTB ikke være så god som vi har tænkt. Faktisk vil du muligvis ikke få adgang til noget af vores 

indhold eller bruge nogle af vores funktioner (f.eks. Indkøbskurven), der kræver brug af cookies, hvis du 

beslutter at blokere alle cookies (herunder de væsentlige / autorisationsk cookies, der er nævnt ovenfor). . 

Under alle omstændigheder er det nemt at aktivere, deaktivere eller slette cookies i din browser. Lad os se 

på de mest almindelige browstertyper: 

• - Hvis du bruger Internet Explorer 8.0+: 

o Vælg "Internetindstillinger" på menuen "Funktioner". 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://www.tripadvisor.com/


o Klik på fanen "Privac". 

o Vælg det ønskede niveau for privatlivets fred ved at flytte markøren til en af de seks 

positioner, der svarer til, hvor mange cookies du ønsker at tillade. 

o Du kan også bruge følgende link http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-

manage-cookies-in-internet-explorer-9 

• - Hvis du bruger Firefox 4.0+: 

o Vælg "Valg" fra menuen "Værktøjer". 

o Vælg "Privacy" i øverste menulinje. 

o Vælg den ønskede indstilling. 

o Du kan også bruge følgende link http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-

cookies-websitepreferences 

• - Hvis du bruger Google Chrome: 

o Vælg "Vis avancerede indstillinger" i menuen under "Indstillinger". 

o Vælg "Indholdsindstillinger" under "Fortrolighed". 

o Du kan også bruge følgende link https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da 

• - Hvis du bruger Safari: 

o Åbn "Safari" og vælg "Preferences" under "Settings". 

o Åbn fanen "Privacy". 

o Vælg sektionen "Blok Cookies", der passer bedst til dine behov. 

o Du kan også bruge følgende link http://support.apple.com/kb/ph5042 

 

Den eneste måde at trække dit samtykke på, når du har givet det, er ved at slette de cookies, der allerede 

er downloadet. For at gøre dette skal du følge instruktionerne ovenfor. Der er også værktøjer, der kan 

hjælpe dig med at opdage og deaktivere cookies på hvert websted, du besøger. En af disse er "Ghostery". 

 

http://support.apple.com/kb/ph5042

