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Cookie-deklaration 
Oversigt over anvendte cookies på ld.dk. 

Navn Udbyder Formål Løbetid 

Cookieconsent_status ld.dk Bruges til at styre accept af cookies. 
 

1 år 

What-intent ld.dk Uklassificeret 
 

Session-cookie 

collect Google 
Analytics 

Benyttes til at indsamle data om brugerens platform (pc, tablet 
eller mobil) og præferencer. Disse data benyttes af Google 
Analytics til at optimere hjemmesidens indhold og 
annoncerelevans. 

Session-cookie 

_ga Google 
Analytics 

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over, 
hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. 
 

2 år 

_gid Google 
Analytics 

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over, 
hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. 
 

1 dag 

_gat Google 
Analytics 

Anvendes af Google Analytics til at styre hastigheden på antallet 
af forespørgsler til serveren. 
 

1 dag 

Tredjepartscookies    

SESS# film.atp.dk Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler. 
 

Session-cookie 

_visual_swf_referer film.atp.dk Bruges til at registrere statistik for de videoer, der afspilles. 
 

Session-cookie 

Ad_session_id film.atp.dk Denne cookie bruges til at huske det foretrukne sprog for den 
besøgende og indstille sproget på alle hjemmesidens undersider 
derefter, hvis muligt. 
 

1 dag 

uuid film.atp.dk Denne cookie brug es til at identificere den besøgende. Denne 
identificering muliggør en udveksling af data om den 
besøgendes adfærd og præferencer fra flere hjemmesider. 

119 dage 
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Derigennem kan hjemmesiden målrette produkter eller 
reklamer til den individuelle besøgende. Denne udveksling sker 
oftest gennem en tredje-parts-data- eller reklame-udbyder. 
 

uuid film.atp.dk Indsamler data om den besøgendes præferencer på flere 
hjemmesider – benyttes til at optimere hjemmesidens annonce-
relevans i forhold til den specifikke besøgende. 

Persistent 

ASP.NET_Sessionld Morningstar Anvendes af websteder skrevet med Microsoft.NETbaserede 
teknologier. 

Session-cookie 

__RequestVerificationToken Morningstar Anvendes for at kunne hente data fra Morningstar Session-cookie 

ASP.NET_Sessionld FDC Anvendes af websteder skrevet med Microsoft.NETbaserede 
teknologier. Anvendes til at opretholde en brugersession af 
serveren. 

Session-cookie 

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE FDC Anvendes til at identificere gentagne besøg fra en enkelt bruger. 
Udløber et år efter den sidste side, der blev anmodet om, fra 
løsningen af webklienten. 

10 år 

TS01a8c91d FDC Anvendes til at sørge for, at det er den samme server, der 
besvarer alle forespørgsler i den samme session. 

Session-cookie 

 


