WEBSITE ‐ Rettigheder

Cookies
Cookies er små tekstfiler, som lægges på din harddisk for at kunne optimere funktionalitet og for at levere
analysedata over din brug af websiden. På MultiLine A/S webside bruger vi forskellige typer cookies, som giver
os information om brugernes anvendelse af hjemmesiden. Vi bruger ikke cookies til at indsamle personlige
informationer, så som en besøgendes navn eller e‐mailadresse.
Drifts‐ og optimerings‐cookies
Dette er lokale cookies, som vi anvender til driften af websitet. De anvendes til optælling af antallet af
besøgende og/eller andre informationer, der skal bruges til web‐analyse. Disse cookies kan i begrænset
omfang indsamle data, der kan henføres til den enkelt bruger.
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Hvordan kan jeg undgå brugen af Cookies
Du kan i browseren indstille, at denne ikke skal gemme cookies. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies, kan
du indstille din browser til at afvise cookies. Hvis du gør dette, skal du være opmærksom på, at
funktionaliteten på MultiLine A/S webside kan gå tabt. Herunder finder du links til vejledninger for de mest
udbredte browsere:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/da‐dk/windows‐vista/block‐or‐allow‐cookies
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/ht1677
Hvordan kan jeg slette Cookies
Du kan slette satte cookies under punktet Indstillinger i din browser. Herunder finder du links til vejledninger
for de mest udbredte browsere:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/da‐DK/windows‐vista/Delete‐your‐Internet‐cookies
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95582
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5049

Copyright © og varemærker
Indholdet på MultiLines webside er beskyttet af copyright for MultiLine A/S, dennes datterselskaber og/eller
licenstagere. Med forbehold for alle rettigheder. Ingen tekst, billeder eller andet materiale på denne webside
må reproduceres, gengives, kopieres, overføres, distribueres, opbevares eller på anden måde udnyttes til
andre formål end ikke‐kommerciel privat brug uden forudgående skriftlig godkendelse af MultiLine A/S. Alle
mærker, virksomhedslogoer og varemærker vist på denne webside er underlagt MultiLine A/S, dennes
datterselskabers og/eller dennes licenstageres varemærkerettigheder og må ikke anvendes til andre formål
overhovedet uden forudgående skriftlig tilladelse.

Generel ansvarsfraskrivelse
MultiLine A/S gør sig store anstrengelser for at have præcise og opdaterede informationer på denne webside.
Vi kan ikke garantere, at informationerne på vores webside er fuldstændige eller præcise; alle informationer er
”som beset”. Informationer på denne webside kan indeholde tekniske ukorrektheder eller typografiske fejl, og
informationerne på websiden kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtelse. MultiLine A/S er på ingen
måde ansvarlig over for nogen part for nogen direkte, indirekte eller konkret dokumenterede tab eller
følgeskader, forhøjede eller på anden vis for brug eller ikke mulig brug af denne webside eller dens indhold.
Dette inkluderer, uden begrænsning, enhver erstatning for tab af fortjeneste, virksomhedsafbrydelse, tab af
programmer eller andre data på informationshåndterings‐system eller andet.

Privatlivets fred
Denne webside indeholder links til andre sider. Derfor vil vi oplyse om, at MultiLine A/S ikke påtager sig noget
ansvar for privatlivets fred vedrørende andre websider end vores egen. Vi anbefaler, at du er opmærksom på
dette, når du forlader vores side, og vi anbefaler på det kraftigste, at du læser privatlivserklæringerne på sider,
som indsamler identificerbare, personlige oplysninger.

Dansk ret og oplysninger om MultiLine A/S
Brugen af og adgangen til denne hjemmeside er udarbejdet af og kontrolleret af MultiLine A/S i Danmark og i
overensstemmelse med gældende dansk ret (links til eksterne hjemmesider undtaget). Enhver tvist
vedrørende indholdet på og brugen af denne hjemmeside skal afgøres i medfør af dansk ret og eksklusivt af de
danske domstole.

Feedback
Hos MultiLine A/S mener vi, at det er meget vigtigt at høre, hvad du som bruger synes om vores politik. Hvis du
som besøgende har nogen spørgsmål eller klager over vores politik vedrørende privatlivets fred, kan du
kontakte os ved at sende en e‐mail til info@multiline.dk
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