
Cookie-scanningsrapport
Opsummering
Scanningsdato:  12-06-2019
Domænenavn:  gershojkro.dk
Server placering:  Danmark
Samlet antal cookies:  3

Scanningsresultat
3 cookies blev identificeret.
2 cookies er ikke klassificerede, og der bør foretages en manuel klassificering
samt en beskrivelse af formål.

Resultatet er baseret på en scanning af op til 5 undersider og er derfor ikke komplet. Opret et Cookiebot-
abonnement for dit domæne for at udføre en komplet scanning.

Kategori: Marketing (1)
Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante
og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

COOKIE NAVN UDBYDER TYPE UDLØB

NID google.com HTTP 6 mdr.
Først fundet URL: h ttps://gersh o jk ro .dk/
Cookie formålsbeskrivelse: Reg istrerer et u n ik t ID , der iden tif icerer b ru geren s en h ed  ved  tilbageven den de besøg . ID 'et an ven des til at 
målrette an n on cer.

In itiator: If rame, k ildekode lin jen u mmer 244
Kilde: h ttps://w w w .goog le.com/maps/embed?pb= !1m18!1m12!1m3!1d2247.4237588975343!2d11.977117415363226!3d55.7163875022681
6!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x465266aee254a3c9%3a0x20686af4aaa4422b !2sgersh %c3%b8j+ kro+ og+ stran dh
otel!5e0!3m2!1sda!2sdk !4v1558423470775!5m2!1sda!2sdk

Data sendes til: U SA (tilstrækkelig )

Forudgående samtykke aktiveret: Nej

Kategori: Uklassificeret (2)
Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

COOKIE NAVN UDBYDER TYPE UDLØB

ls-popup-3 gershojkro.dk HTTP Session
Først fundet URL: h ttps://gersh o jk ro .dk/
Cookie formålsbeskrivelse: U klassif iceret

In itiator: W ebserver
Kilde: gersh o jk ro .dk

Data sendes til: Dan mark  (tilstrækkelig )

Forudgående samtykke aktiveret: Nej

ls-popup-last-displayed gershojkro.dk HTTP 2 år
Først fundet URL: h ttps://gersh o jk ro .dk/
Cookie formålsbeskrivelse: U klassif iceret

In itiator: W ebserver
Kilde: gersh o jk ro .dk

Data sendes til: Dan mark  (tilstrækkelig )

Forudgående samtykke aktiveret: Nej
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