
 

Kære kunde hos Marley Spoon, kære besøgende på vores website, 

Her kan du læse om de anvendte cookies og analyseværktøjer på vores website, hvordan disse fungerer, 
og hvordan du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og hvordan du selv kan 
slette de her indsamlede personoplysninger. Du finder yderligere oplysninger i vores 
databeskyttelseserklæring. 

Hvad er cookies, og hvilke kategorier af cookies anvendes hos Marley Spoon? 

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på slutenhedens browser i forbindelse med et besøg på 
websitet. Ved hjælp af cookies er det f.eks. muligt at identificere den enkelte slutenhed. Cookies kan også 
bruges til at sikre, at et givent website vises på komplet og korrekt vis. 

Marley Spoon anvender såkaldte "first party cookies" (fp). Cookies, som anvendes på vores website 
gennem tredjeparter og partnere til Marley Spoon, kalder man for "third party cookies" (tp). 

Hvordan sletter jeg cookies?  

Du kan slette enkelte eller samtlige cookies via dine browserindstillinger. Hos de forskellige 
browser-udbydere finder du desuden yderligere informationer og vejledninger til, hvordan du på forhånd 
kan blokere for lagringen af cookies:  

Mozilla Firefox І Internet Explorer І Google Chrome І Opera І Safari   

Cookies anvendt i reklameøjemed kan du i mange tilfælde administrere enkeltvist, både ift. virksomheden 
og funktionen bag. Du finder værktøjer til administration af cookies på 
https://www.aboutads.info/choices  oder http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.    

De fleste browsere tilbyder herudover en såkaldt "Do-Not-Track-Funktion", som kan bruges til at angive, 
hvilke websites du ikke ønsker at blive "forfulgt" af. Når denne funktion er aktiveret, fortæller browseren 
annoncenetværker, websites og programmer, at du ikke ønsker at blive sporet med henblik på visning af 
adfærdsbaserede annoncer og lignende. Hos din browser-udbyder finder du informationer og 
vejledninger til anvendelsen af denne funktion:  

Mozilla Firefox І Internet Explorer І Google Chrome І Opera І Safari  

Herudover kan du forhindre den standardmæssige indlæsning af såkaldte scripts. NoScript fungerer på 
den måde, at der kun tillades indlæsning af scripts fra JavaScript, Java og andre plug-ins fra troværdige 
domæner som defineret af dig. Hos din browser-udbyder finder du informationer og vejledninger til 
anvendelsen af denne funktion (f.eks. for Mozilla Firefox). 

Hvilke cookies anvendes i forbindelse med besøg på og brug af websitet? 

Navn (fp)  Formål  Sletning 

_gat   Performance- og analysecookie: Anvendes af Google Analytics med henblik på at begrænse 
anmodningsraten 

1 dag 

_gid  Performance- og analysecookie: Registrerer et entydigt ID, som anvendes til generering af statistiske data 
vedrørende brugerens anvendelse af websitet. 

1 dag 

_ga  Performance- og analysecookie: Registrerer et entydigt ID, som anvendes til generering af statistiske data 
vedrørende brugerens anvendelse af websitet 

24 måneder 

_gcl_au  Performance- og analysecookie: anvendes af Google Analytics til at skelne mellem bruger og 
brugeradfærd.  

24 måneder 

_vis_opt  Performance- og analysecookie: Vi kan vise kunden flere forskellige versioner af en side for derved at finde 
ud af, hvilken side der giver den bedste kundeoplevelse. 

12 måneder 

_fbp  Annoncecookie: Bruges af Facebook til at vise en række reklameprodukter, f.eks. annoncer i realtid fra 
tredjepart 

130 min 

_vwo_uuid  Performance- og analysecookie: Anvendes af Visual Website Optimizer til at sikre, at den samme 
brugeroverflade-variant vises ved alle besøg, hvis brugeren deltager i et design-eksperiment 

10 år 

_vwo_sn  Performance- og analysecookie: indsamler data om brugerens besøg på websitet, såsom antallet af besøg, 
den gennemsnitlige varighed af besøgene og de indlæste sider, generering af rapporter til optimering af 
websitets indhold. Indsamler statistikker om brugerens besøg på websitet, såsom antallet af besøg, den 
gennemsnitlige varighed af besøgene og de indlæste sider. 

1 dag 

_vwo_ds  Performance- og analysecookie: Indsamler statistikker om brugerens besøg på websitet, såsom antallet af 
besøg, den gennemsnitlige varighed af besøgene og de indlæste sider. 

3 måneder 

_vis_opt_exp_150_spl  Performance- og analysecookie:  Anvendes af Visual Website Optimizer til at sikre, at den samme 
brugeroverflade-variant vises ved alle besøg, hvis brugeren deltager i et design-eksperiment. 

99 dage 

_vis_opt_test_cookie  Performance- og analysecookie: tjekker, om brugerens browser understøtter cookies  Session 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
http://www.opera.com/de/help
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE
https://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
https://www.mozilla.org/de/firefox/dnt/
https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
http://help.opera.com/Windows/12.10/de/notrack.html
https://support.apple.com/kb/PH21416?locale=de_DE
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/noscript/


 

_vis_opt_s  Performance- og analysecookie: Anvendes af Visual Website Optimizer til at finde ud af, om brugeren 
deltager i et design-eksperiment. 

12 måneder 

_dc_gtm_UA  Performance- og analysecookie: Anvendes af Google Tag Manager til at styre indlæsningen af de anvendte 
Google Analytics Script-tags. 

1 dag 

_vwo_uuid_v2  Performance- og analysecookie: Samler informationer om søgeanmodninger på vores side  12 måneder 

__stripe_sid  Performance- og analysecookie: Denne cookie er nødvendig for at kunne gennemføre 
kreditkorttransaktioner på websitet. Tjenesten stilles til rådighed af Stripe.com og muliggør 
online-transaktioner uden lagring af kreditkortoplysninger.  

1 dag 

__stripe_mid  Performance- og analysecookie: Denne cookie er nødvendig for at kunne gennemføre 
kreditkorttransaktioner på websitet. Tjenesten stilles til rådighed af Stripe.com og muliggør 
online-transaktioner uden lagring af kreditkortoplysninger. 

12 måneder 

_marley_spoon_session  Teknisk nødvendige cookies: Ved hjælp af denne cookie kan vi inden for rammerne af en bestillingsproces 
skelne en given websitebesøgende fra andre brugere. Cookie placeret af MS-applikationen med henblik på 
at identificere individuelle brugersessioner og tilgå vores interne sessionshukommelse 

Session 

_uetsid  Annoncecookie: Denne cookie forbinder data fra Bings annoncenetværk med kampagner på vores website 
med henblik på markedsføring og analyse 

Session 

guest_token  Annoncecookie: Har til formål at følge dine søgninger på Bing, din lokalisering og dine interaktioner med 
tjenesterne fra Microsoft og ud fra dette at optimere annoncevisningen på Bing og MSN. 

12 måneder 

Navn (tp)  Formål  Sletning 

MUID (.bing.com)  Annoncecookie: Har til formål at følge dine søgninger på Bing, din lokalisering og dine interaktioner med 
tjenesterne fra Microsoft og ud fra dette at optimere annoncevisningen på Bing og MSN. 

12 måneder 

IDE (.doubleclick.net)  Annoncecookie: Anvendes af Google DoubleClick til at registrere og informere om brugerens handlinger på 
websitet efter at have fået vist eller klikket på en annonce fra udbyderen med det formål at måle 
effektiviteten af en given annonce og vise brugeren mere målrettede annoncer.  

12 måneder 

test_cookie 
(.doubleclick.
net) 

Annoncecookie: Kontrollerer, om den browser, der anvendes af den besøgende på websitet, overhovedet 
understøtter eller tillader cookies. 

Session 

fr (.facebook.com)  Annoncecookie:  Bruges af Facebook til at vise en række reklameprodukter, f.eks. annoncer i realtid fra 
tredjepart. 

3 måneder 

M (.m.stripe.com)  Performance- og analysecookie: Identificerer den enhed, som websitet besøges fra. Gør det muligt at 
formatere websitet i henhold til den anvendte enhed.  

10 år 

MUIDB (bat.bing.com)  Annoncecookie: Disse cookies bruges af Microsofts annoncer med henblik på anonym brugeridentificering 
og hjælper os dermed med at måle effektiviteten af vores markedsføringskampagner.  

13 måneder 

 

Hvilke analyseværktøjer anvender Marley Spoon, og hvordan kan jeg modsætte mig brugen af analyse- og 
sporingsværktøjer (opt-out)? 

Værktøj 
Detaljeret beskrivelse af de forskellige værktøjer, deres 
funktionalitet og retningslinjer for databeskyttelse 

Opt-out 

Google Analytics  Google Analytics er et analyseværktøj fra Google Ireland Limited, 
Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Ved hjælp af 
Google Analytics kan man via websitet bl.a. analysere, hvor 
brugerne kommer fra, og hvordan de opfører sig på websitet. Du 
finder nærmere oplysninger om analyseværktøjerne, formålet med 
databehandlingen samt udbyderens databeskyttelse her. 

Installation af den  her tilgængelige 
browser add-on   
 
Hvis du besøger vores side via en 
mobil slutenhed, bedes du klikke på 
dette link. 

Google Tag Manager  Dette værktøj fra Google integreres i vores website ved hjælp af en 
sporingskode ("tag") fra Google Analytics. 

Se ovenfor 

GA Audiences  Inden for rammerne af Google Analytics og i forhold til annoncer vist 
via Googles annoncetjenester og dennes partnere anvender vi 
desuden applikationen GA Audiences til at få vores annoncer vist 
udelukkende til de brugere, som rent faktisk har vist en interesse for 
vores onlinetilbud, eller som lever op til bestemte krav (f.eks. at de 
interesserer sig for bestemte emner eller produkter som defineret 
ud fra deres besøgte websites), som vi overfører til Google.  

Du kan forhindre denne udbyders 
registrering og behandling af dine 
data på vores website, hvis du på 
websitet gennemfører den her 
beskrevne opt-out-metode .  

Outbrain  
Outbrain, hhv. dennes komponenter Outbrain Pixel og Outbrain 
Amplify, er tjenester tilhørende Outbrain UK Limited, 5 New Bridge 
Street, London, EC4V 6JAUK, Storbritannien, som bruges til visning 
af personaliserede annoncer ved hjælp af en såkaldt widget. 
Outbrain udsteder en såkaldt Universally Unique Identifier (UUID), 
der kan identificere brugeren ud fra den anvendte slutenhed, når 
brugeren besøger et website med en widget fra Outbrain installeret. 
Outbrain opretter brugerprofiler, der bruges til at aggregere 
brugerinteraktionerne fra en given browser og/eller slutenhed (f.eks. 
sidevisning og klik) for derved at kunne udlede UUID'ens 

Du kan forhindre denne udbyders 
registrering og behandling af dine 
data på vores website, hvis du på 
websitet gennemfører den her 
beskrevne opt-out-metode.  

https://www.google.de/intl/de/analytics/
https://policies.google.com/?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/2611268?hl=de&ref_topic=2611283
https://www.google.de/intl/de/analytics/
https://support.google.com/analytics/answer/2611268?hl=de&ref_topic=2611283
https://adssettings.google.de/authenticated?hl=de#display_optout
https://adssettings.google.de/authenticated?hl=de#display_optout
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.outbrain.com/de/


 

præferencer. Du finder yderligere oplysninger i Outbrains 
databeskyttelseserklæring på 
http://www.outbrain.com/legal/privacy, hhv. 
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home. 

Unbounce  I forbindelse med bestemte kampagner og annoncer benytter vi os 
af tjenester fra virksomheden Unbounce Marketing Solutions Inc., 
400-401 West Georgia Street, Vancouver, BC, Canada. I forbindelse 
med vores annoncekampagner hostes enkelte platforme hos 
Unbounce og anvendes af os. Din browser kommunikerer i den 
forbindelse direkte med Unbouce, så din IP-adresse kan 
videreformidles til dem med henblik på anbringelse af cookies. Du 
finder yderligere oplysninger om Unbounce og deres 
databeskyttelse her: http://unbounce.com/privacy/; 
https://unbounce.com/de/dsgvo/  

Se ovenfor 

Visual Website 
Optimizer 

Visual Website Optimizer er et analyseværktøj fra virksomheden 
Wingify 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam 
Pura, Delhi 110034, Indien, som hjælper os med at oprette 
statistikker om de besøgende på vores website (inden for rammerne 
af såkaldt "A/B testing") for herefter at kunne tilpasse vores 
servicebud ud fra disse informationer. Visual Website Optimizer 
giver indsigt i, hvordan forskellige ændringer påvirker websitet 
(f.eks. ændringer af indtastningsfelter, designet osv.). For yderligere 
oplysninger henviser vi til databeskyttelseserklæringen fra Visual 
Website Optimizer: 
http://visualwebsiteoptimizer.com/privacy-policy.php. 

Du kan forhindre denne udbyders 
registrering og behandling af dine 
data på vores website, hvis du går 
ind på websitet og gennemfører den 
her beskrevne opt-out-metode. 

Bing Ads 
Bing Ads er en del af Microsofts annoncenetværk (Microsoft 
Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, 
USA). Denne tjeneste gør det muligt at spore brugernes aktiviteter 
på vores website, hvis brugerne har fundet frem til vores website 
via annoncer fra Bing Ads. Du finder nærmere oplysninger om 
udbyderens anvendelse og databeskyttelse her. 

Du kan forhindre denne udbyders 
registrering og behandling af dine 
data på vores website, hvis du går 
ind på websitet og gennemfører den 
her beskrevne opt-out-metode 

DoubleClick 
DoubleClick er et annonceværktøj fra Google, som gør det muligt at 
vise interessebaserede annoncer for de besøgende på vores 
website og websites tilhørende tredjepart. I den forbindelse tildeles 
din browser et pseudonymiseret identifikationsnummer (ID), der 
bruges til at tjekke, hvilke annoncer der er blevet vist i din browser, 
og hvilke annoncer du har klikket på. Anvendelsen af 
DoubleClick-cookies gør det muligt for Google at vise annoncer 
baseret på tidligere besøg på vores   
eller andre websites. Nærmere oplysninger om udbyderens 
anvendelse og databeskyttelse finder du på 
https://www.google.com/intl/de/policies. 

Du kan forhindre denne udbyderes 
registrering og behandling af dine 
data på vores website, hvis du via 
følgende link downloader og 
installerer en browser plug-in: 
https://www.google.com/settings/a
ds/plugin?hl=de 

Google Adwords 
User Lists, GA 
Audiences og 
Google Dynamic 
Remarketing 

Disse annonceværktøjer fra Google bruger vi til dynamisk 
retargeting. Denne funktion har til formål at præsentere de 
besøgende på websitet for interessebaserede annoncer inden for 
rammerne af Googles annoncenetværk. Anvendelsen af cookies gør 
det muligt for Google at vise annoncer baseret på tidligere besøg på 
vores eller andre websites. Du finder nærmere oplysninger om 
udbyderens dataanvendelse og databeskyttelse på 
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.  

Du kan gøre indsigelse mod 
behandlingen af dine data ved at 
ændre dine Google-indstillinger iht. 
dine præferencer.   

  

 

AWIN  AWIN er en markedsføringstjeneste fra AWIN AG, Eichhornstraße 3, 
10785 Berlin, Tyskland (affiliate-netværksudbyder). AWIN gemmer 
cookies på slutenheder tilhørende brugere, som besøger eller 
bruger websites eller andre online-tjenester, som tilhører dennes 
kunder (hvis de f.eks. tilmelder sig et nyhedsbrev eller afgiver en 
bestilling i vores onlineshop), med henblik på dokumentation af 
transaktioner (f.eks. leads og sales). Med dette værktøj kan vi vise 
annoncer på sider tilhørende tredjepart eller på vores egne 
websites. De viste annoncer er tilpasset den besøgendes 
brugeradfærd. Du finder yderligere oplysninger om 
databehandlingen foretaget af AWIN her: 
https://www.awin.com/de/rechtliches; AWINs retningslinjer for 
databehandling: 
https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy. 

Du kan forhindre denne udbyders 
registrering og behandling af dine 
data på vores website, hvis du går 
ind på websitet og gennemfører den 
her beskrevne opt-out-metode. 

http://www.outbrain.com/legal/privacy
http://unbounce.com/privacy/
https://unbounce.com/de/dsgvo/
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/vwo.com/
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/vwo.com/
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/vwo.com/
http://visualwebsiteoptimizer.com/privacy-policy.php
https://vwo.com/opt-out/
https://vwo.com/opt-out/
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/advertise.bingads.microsoft.com/de-de
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/advertise.bingads.microsoft.com/de-de
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/advertise.bingads.microsoft.com/de-de
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/advertise.bingads.microsoft.com/de-de
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out
http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.doubleclickbygoogle.com/de/
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.doubleclickbygoogle.com/de/
https://www.google.com/intl/de/policies.
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/http/www.google.com/settings/ads
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.awin.com/de
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.awin.com/de
https://www.awin.com/de/rechtliches
https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy
https://vwo.com/opt-out/
https://vwo.com/opt-out/


 

Conversant  Med markedsføringsformål for øje indsamler og gemmer udbyderen 
Conversant Media Systems, Inc., 30699 Russell Ranch Road, Suite 
250, Westlake Village, CA 91362, USA, informationer om de 
website-besøgendes brugeradfærd i anonymiseret form. Ved hjælp 
af algoritmer analyserer Conversant online-brugeradfærden og kan 
herefter vise målrettede produktanbefalinger såsom personaliserede 
reklamebannere på andre websites (såkaldt publisher). Læs mere 
om teknologien fra Conversant 
(http://www.conversantmedia.com/mediaplex/. 

Du kan gøre indsigelse mod den 
anonyme analyse af din 
online-brugeradfærd i sin helhed ved 
at tilgå dette link til Conversant på 
http://www.conversantmedia.com/
opt-out. 

 

Kupona  Kupona (KUPONA GmbH, Kothenbachweg 6, D-36041 Fulda, 
Tyskland) er en retargeting-udbyder, som vi frem for alt bruger til 
visning af brugerbaserede annoncer i vores shopsystem eller visning 
af annoncer på websites tilhørende tredjepart med udgangspunkt i 
brugerens søgehistorik på vores website. Du finder nærmere 
oplysninger om udbyderens dataanvendelse og databeskyttelse på 
https://www.kupona.de/datenschutz.   

Du kan forhindre denne udbyders 
registrering og behandling af dine 
data på vores website, hvis du går 
ind på websitet og gennemfører den 
her beskrevne opt-out-metode. 

Facebook 
Advertising og 
Facebook Custom 
Audience 

Facebook Advertising og Facebook Custom Audience er tjenester fra 
Facebook Inc., som gør det muligt at køre annoncekampagner på 
sociale medier som "Facebook". Dette gør det muligt for os også at 
vise de af vores websitebesøgende, som allerede har vist interesse 
for vores internettilstedeværelse og har en profil på Facebook, 
relevante annoncer og reklamer på Facebook via Facebooks 
annoncenetværk.  

Du finder nærmere oplysninger om databeskyttelse og 
indstillingsmulighederne på 
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads eller her. 

Du finder nærmere oplysninger om 
mulighederne for 
privatlivsbeskyttelse på Facebook i 
Facebooks retningslinjer for 
databeskyttelse: 
https://www.facebook.com/about/p
rivacy/. Præcist hvilket indhold og 
hvilke informationer du har delt 
gennem din brug af Facebook, kan du 
se og administrere via værktøjet 
"aktivitetsprotokol" eller downloade 
via funktionen "download dine data", 
der stilles til rådighed af Facebook. 

 

Facebook Connect  

 

På vores website anvender vi "Facebook Connect", der er en 
tjeneste fra Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand 
Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Facebook Connect gør det 
nemmere at tilmelde sig tjenester på internettet. I stedet for at 
oprette en særskilt profil på vores website kan du indtaste dine 
login-data til Facebook og herefter tilgå vores servicetilbud 
derigennem. Gennem anvendelsen af "Facebook Connect" opretter 
din webbrowser automatisk en direkte forbindelse til Facebooks 
server. Du bliver videresendt til Facebook for at logge ind. Her kan 
du logge ind med dine brugerdata. På denne måde bliver din 
brugerkonto på Facebook linket til vores tjeneste. Vi har ingen 
indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af data, som 
registreres gennem anvendelsen af Facebook Connect gennem 
Facebook. Så vidt vi ved, modtager Facebook information om, at du 
har besøgt den pågældende del af vores website eller har klikket på 
en af vores annoncer. Hvis du har en brugerkonto hos Facebook, 
kan Facebook knytte besøget sammen med din brugerkonto. Selv 
hvis du ikke har en brugerkonto hos Facebook eller ikke er logget 
ind, er det stadig muligt, at Facebook får viden om og gemmer din 
IP-adresse og evt. andre identifikationskendetegn.  

Informationer om tredjepart: Du finder yderligere oplysninger om 
tredjepart og dennes databeskyttelse på følgende website 
tilhørende Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy 

- 

 

 

https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.kupona.de/
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.kupona.de/
https://www.kupona.de/dsgvo/#widerspruch
https://www.kupona.de/dsgvo/#widerspruch
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.facebook.com/business/products/ads
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.facebook.com/business/products/ads
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.facebook.com/business/products/ads
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.facebook.com/settings/?tab=ads
https://legal.marleyspoon.de/cookies/clkn/https/www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/about/privacy

