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Ved brug af hjemmesiden www.sisley-paris.com (Under Websitet), cookies intalleres i din dataterminal 
af SISLEY eller en af deres tjenester. Cookies gemmes midlertidigt på et hertil bestemt sted. 

Cookies bruges til: 
- lettere at navigere på Websitet og indrette præsentationen af vores Website i forhold til dine 
præferencer (sprog, anvendte operativsystem, etc.); 
- lettere at søge produkter, ydelser eller informationer på vores Website (produktserier, 
produktkategorier, , etc.); 
- at etablere statistikker, besøgshyppighed og anvendelse af diverse elementer, der sammensætter 
vores Website (rubrikker og besøgt indhold, gang, etc.; 
- at få adgang til reserverede og personlige steder på vores Website, såsom din konto ved hjælp af 
identifikatorer eller data, som du muligvis har betroet os; 
- at tilbyde dig målrettet annonceindhold i henhold til dine interesser, produkter og tjenester, som du 
har besøgt på vores Website, din navigering og historikken i vores relation. 
-Cookies fra sociale medier: dette er cookies gemt af tredjepart, når du besøger vores Website, og 
bruger funktionerne på de sociale medier såsom Facebook, Twitter og Youtube. Vi anbefaler, at du 
læser de personlige data og cookie-beskyttelsespolitiker for de sociale medier nøje, så du er fuldt 
informeret om disse cookies. SISLEY er under ingen omstændigheder ansvarlig for administrationen 
af personlige oplysninger på sociale medier, og kan derfor på ingen måde pålægges ansvar herfor. 
- Tredjeparter kan ligeledes anvende cookies under dit besøg på vores Website med det formål at 
identificere cookies og skræddersy offentlige tilbud møntet på dig på vores Website og uden for vores 
Website. SISLEY har ikke kontrol over cookies fra tredjepart. Afvisningen af disse cookies har ingen 
indflydelse på anvendelsen af vores Website. Du vil fortsat modtage reklamer på nettet, der ikke tager 
højde for dine interesser eller præferencer. 

Du kan til hver en tid ændre indstillingerne i din dataterminal og acceptere eller afvise cookies som 
beskrevet nedenfor. 
Til administration af cookies og dine valg er konfigurationen forskellig fra webbrowser til webbrowser. 
Den er beskrevet i hjælpemenuen i din browser: 
Til Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
Til Safari™: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_fr 
Til Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 
Til Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 
Til Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 
etc. 

Enhver konfiguration, du måtte foretage, vil sandsynligvis ændre din navigering på vores Website. 
Vi fralægger os al ansvar for konsekvenser forbundet med nedsat funktionalitet af vores ydelser som 
følge af ændringer, du har foretaget, og som ikke længere gør det muligt for as at gemme eller se 
nødvendige cookies. 
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