Cookies

Vi kan vi hente oplysninger om din generelle anvendelse af Internettet ved hjælp af cookies som lagres på
din computers harddisk. Cookies indeholder oplysninger, der overføres til din computers harddisk. De vil
hjælpe os med at forbedre vores hjemmeside og til at give en mere personlig service. Ved hjælp af cookies
kan vi:
• Beregn antallet af besøgende og brugsmønstre.
• Gemme oplysninger om dine interesser og til at tilpasse vores hjemmeside til dine præferencer.
• Afkort din søgetid.
• Genkende dig, når du besøger vores hjemmeside.
Når du bruger vores hjemmeside accepterer du automatisk vores brug af cookies. Du kan dog via
computerens indstillinger vælge ikke at acceptere vores cookies. Dette kan dog betyde, at du ikke har adgang
til visse dele af vores hjemmeside. Hvis du ikke har valgt at afvise cookies, vil vores system automatisk
gemme cookies på din harddisk, når du besøger vores hjemmeside.
Bemærk, at vi ikke kontrollerer eventuelle cookies, anvendt af vores annoncører.
close

Nyhedsbreve
Få inspiration til bolig og interiør direkte i din indbakke

Jeg accepterer hermed, at mine personlige oplysninger anvendes af AkzoNobel, herunder tilknyttede
selskaber, og agenter, der handler på vegne deraf.
Please select the privacy policy consent checkbox

Jeg godkender at modtage nyhedsbrev fra Nordsjö, med infomation om AkzoNobels produkter (og service),
inklusiv fra andre AkzoNobel tilknyttede selskaber, events og arrangementer (f.eks. tilbud og rabatter), med
hvilke AkzoNobel, herunder tilknyttede selskaber...Læs mere events og arrangementer (f.eks. tilbud og
rabatter), med hvilke AkzoNobel må analysere mine personlige oplysninger, inkl. de preferencer jeg deler
med AkzoNobel, min online og offline shopping historie, og mit registrerede forbrug af AkzoNobels

websites og apps, Sociale Medier eller gennem andre kommunikations kanaler formidlet af mig. Hvad
betyder det?
Tjek venligst dette felt, hvis du vil fortsætte

Abonnér
Hvis du vil vide mere om hvad vi anvender din personlige data til, venligst læs vores privatlivserklæring..

