
Cookie-scanningsrapport
Opsummering
Scanningsdato:  22-06-2018
Domænenavn:  larsvejen.dk
Server placering:  Danmark
Samlet antal cookies:  4

Scanningsresultat
4 cookies blev identificeret.

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 larsvejen.dk HTTP 2 år
Først fundet URL: h ttp ://w w w .larsvejen .dk/lars-vejen -n ew -year-g reetin g-2015/
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 25
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 larsvejen.dk HTTP Session
Først fundet URL: h ttp ://w w w .larsvejen .dk/lars-vejen -n ew -year-g reetin g-2015/
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 25
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 larsvejen.dk HTTP Session
Først fundet URL: h ttp ://w w w .larsvejen .dk/lars-vejen -n ew -year-g reetin g-2015/
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 25
Kilde: h ttps://w w w .goog le-an alytics.com/an alytics. js

Data sendes til: U SA (tilstrækkelig )

Forudgående samtykke aktiveret: Nej

collect google-analytics.com Pixel Session
Først fundet URL: h ttp ://w w w .larsvejen .dk/lars-vejen -n ew -year-g reetin g-2015/
Cookie formålsbeskrivelse: B ru ges til at sen de data til G oog le An alytics om den  besøgen des en h ed  og  ad færd . Spo rer den  besøgen de
på tværs af  en h eder og  marketin gkan aler.

In itiator: Scrip t-tag , k ildekode lin jen u mmer 25
Kilde: h ttps://w w w .goog le-an alytics.com/r/co llect?v= 1&_v= j68&a= 640917381&t= pageview &_s= 1&d l= h ttp%3A%2F%2Fw w w .larsvejen .
dk%2F lars-vejen -n ew -year-g reetin g-2015%2F&u l= en -u s&de= U TF-8&dt= Lars%20Vejen %20n ew %20year%20greetin g%202015&sd= 24-b i
t&sr= 1024x768&vp= 997x739&je= 0&_u = IEB AAEAB ~ &jid= 79922576&g jid= 1965138419&cid= 95329035.1529676965&tid= U A-55285666-1
&_g id= 1614475331.1529676965&_r= 1&z= 269961230
via h ttp s://w w w .goog le-an alytics.com/an alytics. js

Data sendes til: U SA (tilstrækkelig )
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