
Kattens Værn indsamler oplysninger om medlemmer, donorer og brugerne. Dels i forbindelse med 

disse interaktion med foreningen, hvor brugeren selv afgiver oplysningerne og dels deres besøg på 

hjemmesiden ved brug af cookies. 

Kattens Værn vil gøre sit yderste for at beskytte og respektere brugernes privatliv. 

Kattens Værn omfatter kattens-værn.dk og dertil hørende webshop og kampagnesider. Siderne vil 

altid fremstå som tilhørende Kattens Værn. 

 

 

Cookies 

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet 

og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på websitet accepterer du 

websitets brug af cookies. Læs mere her 

Du kan læse vores regelsæt for beskyttelse af persondata her 

COOKIES 

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger 
Denne hjemmeside er drevet og ejet af: 
Kattens Værn                                                                                                                                        
Sandager 11 
2605 Brøndby 
CVR.nr. 49737017  
Tlf: 3888 1200 
 
Cookies 
Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden 
enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at 
holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan 
huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer. 
 
Cookies er vigtige for os for de hjælper til at gøre vores online-tjenester lettere at bruge, til at følge 
med i hvordan vores website bruges og til at hjælpe os med at levere den bedste service til dig. 
For at gøre det lettere for dig at overskue den måde hjemmesiden bruger cookies på, har vi 
grupperet vores cookies i nogle letforståelige kategorier. Man kan se hver kategori og hver cookie i 
Cookiedeklarationen. 
 
Oplysningerne i Cookiedeklarationen er givet på en åben og gennemsigtig måde, så du tydeligt 
kan se, hvordan cookies bruges til at gøre dit besøg på websitet bedre og så du kan træffe et 
informeret valg om at tillade deres anvendelse. Hvis du alligevel ønsker at styre eller fjerne 
cookies, så kan du gøre det via indstillingerne i din webbrowser. Vær opmærksom på at det kan 
påvirke funktionaliteten af et website, hvis du fravælger cookies. Mange af de interaktive 
funktioner, som websitet tilbyder, er afhængige af cookies og blokering eller sletning af cookies kan 
forhindre de funktioner i at virke eller reducere deres anvendelighed. Forskellige webbrowsere kan 
bruge forskellige metoder til  

 

https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/cookies

