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Wabtec og de affilierede enheder (kollektivt »Wabtec«) respekterer det individuelle privatliv og 

værdsætter kundernes, forretningspartnernes og andres fortrolighed. Wabtec forpligter sig til at 

opretholde den højeste etiske standard i sin forretningspraksis. Derfor underlægger Wabtec sig 

strenge regler i forbindelse med indsamling, brug og videregivelse af personlige oplysninger, i 

overensstemmelse med loven i de lande, hvor Wabtec driver virksomhed. 

Denne cookiepolitik (»Politik«) gælder for denne hjemmeside eller andre hjemmesider, der 

indeholder links eller referencer til denne politik (»Hjemmeside(r)«), og den beskriver, hvad 

cookies er, hvilke typer cookies, der placeres på Deres enhed, når De besøger hjemmesiden, og 

hvordan vi bruger dem. 

Denne politik omhandler ikke Wabtecs indsamling, brug og videregivelse af personlige 

oplysninger i almindelighed. Se venligst vores fortrolighedspolitik for at få mere at vide om, 

hvordan Wabtec håndterer Deres personlige oplysninger. 

Hvad er cookies? 

Cookies er små tekstfiler, der sendes til eller tilgås fra Deres webbrowser eller Deres computers 

harddisk. En cookie indeholder typisk navnet på det domæne (internetsted), hvorfra cookien 

kommer, cookiens »levetid« (dvs. hvornår den udløber) og et tilfældigt genereret nummer eller 

lignende identifikator. En cookie kan også indeholde information om din computer såsom 

brugerindstillinger, browserhistorik og handlinger, der er udført under benyttelsen af vores 

tjenester. 

Derfor benytter vi cookies 

Cookies hjælper os til at forbedre hjemmesiden og Deres oplevelse på den ved at skræddersy 

Deres oplevelse, så vi kan analysere brug, tekniske og browserrelaterede mønstre samt opdage 

og forhindre svindel. 

De forskellige typer af cookies, vi benytter 

Første- og tredjeparts-cookies 

Førsteparts-cookies og tredjeparts-cookies er forskellige typer cookies: 

• Førsteparts-cookies placeres direkte på Deres enhed af Wabtec. For eksempel bruger vi 

førsteparts-cookies til at tilpasse hjemmesiden til Deres enhed eller Deres sprogindstillinger og 

for at gøre Deres brug af hjemmesiden sikker. 

• Tredjeparts-cookies placeres på Deres enhed af tredjeparts-forhandlere og tjenesteudbydere. Vi 

bruger for eksempel tredjeparts-cookies til at analysere vores hjemmesides publikum. 

https://wabtec.com/privacy-policy


Session cookies og faste cookies 

Session cookies og faste cookies er også forskellige typer cookies. 

• Session cookies varer fra det øjeblik, de placeres på Deres browser og indtil det øjeblik, hvor 

browseren lukkes. Vi bruger session cookies til en række formål, bl.a. for at lære mere om Deres 

brug af vores hjemmeside under en enkelt browsing-session og for at hjælpe Dem med at benytte 

vores side mere effektivt. 

• Faste cookies har en længere levetid og bliver ikke automatisk slettet, når Deres browser lukkes. 

Disse typer cookies anvendes primært til analytiske formål. 

Sådan benytter vi cookies 

Vi bruger cookies til at levere, sikre og forbedre hjemmesiden, herunder ved at tilpasse Deres 

oplevelse og genkende Dem, når De besøger hjemmesiden. 

Til dette formål kan vi også forbinde oplysningerne fra cookies med andre personlige 

oplysninger, vi er i besiddelse af om Dem. Når De besøger hjemmesiden, kan der placeres 

cookies på Deres enhed. Cookies kan som alle teknologier hurtigt blive erstattet af mere sikre og 

forbedrede cookies.  For at se de indsamlede cookies kan De klikke på knappen Options i 

Cookie-banneret øverst på hjemmesiden og derpå vælge »Lær mere og foretag valg om 

yderligere oplysninger, som vi indsamler.« 

Deres valg med hensyn til cookies 

I Deres valg i forbindelse med cookies har De en række muligheder. Vær venligst opmærksom 

på, at ændringer, De foretager i Deres cookie-præferencer, kan forhindre hele eller dele af vores 

hjemmesideide i at fungere som tiltænkt. 

Værktøjer i denne cookiepolitik 

De kan indstille og ændre på Deres cookieindstillinger til hver en tid, når De går ind på 

hjemmesiden, ved at vælge værktøjsbanneret ”Cookie Consent”, der findes øverst på siden. 

De kan vælge de ønskede udmeldelses-links, der gives i denne cookiepolitik. Hvis De har 

accepteret politikken men ønsker at omstøde deres samtykke, så vælg linket »Ad Preferences« i 

nederste højre del af Deres internetside og vælg derefter knappen »Withdraw Consent«. 

Browser- og enhedskontrol 

De fleste webbrowsere tilbyder indstillinger, der lader brugere kontrollere eller afvise cookies 

eller advarer brugere, når en cookie placeres på deres computer. Proceduren til at håndtere 

cookies er en smule forskellig fra browser til browser, så se venligst de specifikke trin i din 

browsers menu »Hjælp«. Eftersom cookies er specifikke til browseren, kan det blive nødvendigt 

at adminstrere dine cookiepræferencer på alle de webbrowsere, som De bruger. 

De er muligvis også i stand til at afvise identifikatorer for enheder ved at aktivere de rette 

indstillinger på Deres mobile enhed, såfremt dette er muligt. Fremgangsmåden til håndtering af 



identifikatorer på enheder er en smule forskellig fra enhed til enhed, så se venligst de specifikke 

trin i den dokumentation, der følger med den enhed, De bruger. 

Google™ cookies 

Vi bruger Google Analytics, som er en Google-tjeneste, der anvender cookies og andre 

dataindsamlingsteknologier til at indsamle information om Deres brug af hjemmesiden og andre 

tjenester for at dokumentere brugsmønstre. 

De kan afmelde Dem fra Google Analytics ved at besøge www.google.com/settings/ads eller ved 

at downloade Google Analytics’ browserfunktion til fravalg på 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Opdateringer af denne politik 

Vi forbeholder os retten til fra tid til anden at opdatere denne cookiepolitik for at afspejle 

eventuelle ændringer på vores hjemmesider eller for at overholde vores lovmæssige og/eller 

regulative forpligtelser. Vi lægger den reviderede udgave af politikken ind på hjemmesiden med 

en revideringsdato. Ved fortsat anvendelse af vores hjemmeside tredive dage efter sådanne 

ændringers ikrafttræden antages det, at De accepterer og giver samtykke til ændringerne og 

overholder dem. 

Kontakt 

Har De spørgsmål, eller ønsker De at forhøre Dem om Wabtec cookie-praksisser og denne 

politik, så kontakt os venligst på: 

Wabtec Corporation 

Att: Privacy Officer 

Adresse: 1001 Air Brake Avenue 

Wilmerding, PA 15148 - USA 

Telefon: +1 412-825-1000 

Email:  

http://www.google.com/settings/ads
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
mail:privacy@wabtec.com

