COOKIEPOLITIK
Denne cookiepolitik gælder for de websteder, der er nævnt i slutningen af denne politik, og som
AGCO Corporation ("AGCO") er ansvarlig for eller driver.
Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, der kan lagres på din computer eller andre enheder, når du er inde på et
websted. De bruges generelt til at få webstederne til at fungere, holde styr på, hvordan du bevæger
dig på webstedet, samt huske dine loginoplysninger mv.
Der er forskellige typer cookies, og de varierer alt efter oprindelse, funktion og levetid. Cookies kan
have følgende vigtige karakteristika:


First party cookies er cookies, der gemmes af det websted, du er inde på, hvorimod third
party cookies gemmes af et andet websted end det, du har været inde på. Bemærk, at vi
ikke kontrollerer indsamling eller yderligere brug af data, som måtte blive foretaget af
tredjeparter. Vi kan benytte os af third party cookies til forskellige formål, som f.eks. "social
lytning" (dvs. vi kan modtage oplysninger fra sociale medier, der udbydes af tredjeparter, og
som du bruger, hvor de oplysninger er relevante for vores varemærke). Du har mulighed for
at kontrollere denne type cookies, som anført nedenfor.



Necessary cookies er nødvendige for rent teknisk at kunne få webstedet til at fungere (de
kan f.eks. være nødvendige for, at du kan bevæge dig rundt på webstedet og bruge
funktionerne).



Performance cookies indsamler data om, hvordan webstedet fungerer. Det kan være antal
besøgende, hvor megen tid, der bruges på webstedet, og fejlmeddelelser.



Functionality cookies gør det nemmere at bruge et websted, idet de husker de valg, du har
truffet (f.eks. sprog, område, login mv.).



Advertising cookies gør, at et websted kan sende dig reklamer, der er målrettet til dig.



Session cookies er midlertidige cookies, der slettes, når du lukker din browser, hvorimod
vedvarende eller permanente cookies bliver på din enhed, til du selv sletter dem, eller til
din browser sletter dem ud fra den varighed, der er angivet i filen for den vedvarende cookie.

Du kan finde flere oplysninger (på engelsk) om cookies på www.allaboutcookies.org. Bemærk, at
AGCO ikke har noget forhold til og er ikke ansvarlig for dette tredjepartswebsted.
Hvorfor bruger vi cookies?
Vi kan bruge cookies til at:
 forbedre, hvordan vores websted kan bruges og fungerer,
 tilpasse vores websted og produkter efter dine behov og præferencer,
 behandle dine bestillinger, og
 analysere, hvordan vores websted bruges, og indhente anonyme, statistiske data.
Vi bruger ikke de indsamlede oplysninger til at oprette brugerprofiler.
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Hvilke former for cookies bruger vi?
Du kan finde en oversigt over de cookies, der anvendes på AGCO-websteder, i skemaerne i bilag 1 til
denne politik.
Bemærk, at behandlingen af dine persondata i forbindelse med cookies, og til andre formål, er
underlagt vores privatlivspolitik http://www.agcocorp.com/privacy.html.
Derudover kan vi også anvende webbugs (eller farveløse GIF'er) og andre tilsvarende teknologier ud
over, eller sammen med, cookies. En webbug er typisk et farveløst grafisk billede (i reglen 1 pixel x 1
pixel), der ligger på et websted eller i en e-mail, og som hjælper os med at forstå, hvordan vores
websted bruges af de besøgende. Du kan finde flere oplysninger (på engelsk) om webbugs på
http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/. Bemærk, at AGCO ikke har noget forhold til og er ikke
ansvarlig for dette tredjepartswebsted.
Mange af AGCO’s websteder bruger Google Analytics, der er et analyseværktøj fra Google, Inc.
("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der gemmes på din computer for at
hjælpe et websted med at analysere, hvordan webstedet bruges. De oplysninger, der genereres af
cookien om, hvordan du bruger et websted (herunder også din IP-adresse), sendes til Google, som
lagrer dem på servere i USA.
Google bruger oplysningerne til at vurdere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om
aktiviteterne på webstedet til dets administratorer og tilbyde andre serviceydelser, der vedrører
aktiviteter på webstedet og brug af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til
tredjeparter i tilfælde, hvor det påkræves ved lov, eller hvor disse tredjeparter behandler
oplysningerne på vegne af Google. Google vil ikke forbinde din IP-adresse med andre data i Googles
besiddelse. Du kan afslå brugen af cookies ved at vælge de tilhørende indstillinger i din browser. Vær
dog opmærksom på, at du måske ikke vil kunne få glæde af alle funktionaliteter på dette websted.
Når du bruger AGCO's websteder, giver du samtidig tilladelse til, at Google behandler data om dig på
ovennævnte måde og med ovennævnte formål.
Du kan finde yderligere oplysninger (på engelsk) på http://www.google.com/analytics/.
Hvordan kan du kontrollere cookies og webbugs?
De fleste internetbrowsere er sat til automatisk at acceptere cookies. Alt efter din browser kan du
indstille den til at advare dig, før du accepterer cookies, eller du kan sætte den til at afvise dem. Se
under "Hjælp" (eller tilsvarende) i din browser for at finde ud af, hvad du kan gøre.
Hvis cookies slås fra, kan det have betydning for, hvordan du oplever vores websted.
Hvis du bruger forskellige enheder til at få adgang til vores websted, skal du sørge for, at hver
browser på hver enhed indstilles efter dine cookiepræferencer.
Du kan finde yderligere oplysninger (på engelsk) om, hvordan du kontrollerer cookies, på
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Bemærk, at AGCO ikke har noget forhold til og er
ikke ansvarlig for dette tredjepartswebsted.
Du kan også fravælge cookies ved at gå ind på følgende sider (på engelsk) og fravælge de ønskede
virksomheders
cookies:
http://www.aboutads.info/choices/#completed
og
http://www.youronlinechoices.com/. Bemærk, at AGCO ikke har noget forhold til og er ikke ansvarlig
for disse tredjepartswebsteder.
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Websteder underlagt denne politik
Denne politik gælder for websteder, der drives eller kontrolleres af AGCO, og som er nævnt i bilag 2
til politikken.

Senest opdateret: 23/05/2018
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Bilag 1
Overblik over cookies på AGCO's websteder

Strengt nødvendige cookies

Navn

Formål og gemte data

Udløbsdato

__cfduid

Denne cookie vedrører Cloudflare-tjenester. Det er en
sikkerhedscookie, der bruges til at identificere klienterne bag en delt
IP-adresse og bruge sikkerhedsindstillinger alt efter den enkelte
klient. Den kan ikke slås fra. Det indeholder ingen persondata.
Det er en cookie, der skal forebygge bedrageri, som anvendes af
webapplikationer, der bruger ASP.NET MVC/teknologier. Den er
beregnet til at stoppe uautoriserede opslag af indhold på et websted,
også betegnet Cross-Site Request Forgery. Den indeholder ingen
oplysninger om brugeren og slettes, når browseren lukkes ned.
Denne cookie hænger sammen med en flersproget plug-in til
Wordpress fra WPML. Den gemmer en sprogværdi for webstedet. I
de tilfælde hvor cookien husker en brugers aktiviteter eller
anmodninger, og når den har en kort levetid, kan den anses for at
være strengt nødvendig.
Denne cookie bruges af websteder, der bruger teknologiplatformen
.NET fra Microsoft. Med den kan webstedet bruge et anonymt
bruger-id til at spore unikke brugere, mens de er på webstedet, uden
at de logger ind eller på anden måde identificerer sig selv.
Cookiebaseret session affinity - Funktionen cookiebaseret session
affinity er nyttig, når man gerne vil holde en brugersession på samme
CMS-system (back-end). Ved hjælp af gatewaystyrede cookies kan
Application Gateway'en dirigere den deraf følgende trafik fra en
brugersession til samme CMS-system, som kan behandle den. Denne
funktion er vigtig, når status for en brugersession gemmes lokalt på
CMS-systemets server.
Generel sessionscookie for platformen, der bruges af websteder
skrevet med .NET-baserede teknologier fra Microsoft. Bruges i reglen,
så serveren kan fastholde en anonymiseret brugersession.
Denne cookie forbindes generelt med, at den bruges som en generel
sessionscookie for platformen, der bruges af websteder skrevet med
ASP-baserede teknologier fra Microsoft. Denne cookie er bygget op
over en fælles rod – ASPSESSIONID, efterfulgt af en række unikke
bogstaver. Den bruges i reglen, så serveren kan fastholde en
anonymiseret brugersession.
Denne cookie forbindes generelt med, at den bruges som en generel
sessionscookie for platformen, der bruges af websteder skrevet med
ASP-baserede teknologier fra Microsoft. Denne cookie er bygget op
over en fælles rod – ASPSESSIONID, efterfulgt af en række unikke
bogstaver. Den bruges i reglen, så serveren kan fastholde en
anonymiseret brugersession.
Tilknytningen til kundens indkøbskurv. (Magento standard / strengt
nødvendig)
Den valuta, der er knyttet til den valgte butiksvisning. (Magento
standard / strengt nødvendig)
Varerne på kundens Compare Products-liste. (Magento standard /
strengt nødvendig)
Strengt nødvendig – bruges til at se, om en bruger har bekræftet
cookie-ansvarsfraskrivelsen.
Strengt nødvendig – bruges til at se, om enheden er en mobilenhed.

28/03/2019

__RequestVerificationToken

_icl_current_language

.ASPXANONYMOUS

ApplicationGatewayAffinity

ASP.NET_SessionId

ASPSESSIONIDQQARBTCD

ASPSESSIONIDSADRDCRS

CART
ccy
COMPARE
CookieConfirm
dnn_IsMobile
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Session

30 dage

30 dage

Session

Session

Session

Session

Session
1 dag
1 dag
1 dag
Session

DotNetNukeAnonymous

DotNetNukeSession
frontend

guest
JSESSIONID

la_chatanexpert

laravel_session
pardot
PHPSESSID

store
um_IsMobile
USERNAME_CHANGED

videoCDN
visitor_id71092

visitor_id71092-hash

X-Mapping-xxxxxxxx

XSRF-TOKEN

incap_ses_417_299548, ajax,PP3SID, ppl_win_status,
visid_incap_299548

09/04/2018 01:11
[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx]

Strengt nødvendig – bruges af CMS-systemet DNN (teknisk grundlag
for fendt.tv) til rent teknisk at identificere anonyme brugere (brugere,
der ikke er logget ind).
Strengt nødvendig – bruges af CMS-systemet DNN (teknisk grundlag
for fendt.tv) til rent teknisk at identificere webserversessionen.

1 dag

En cookie, der sædvanligvis associeres med platformen Magento
eCommerce. Formålet kendes ikke for øjeblikket, men den gemmer
højst sandsynligt et id, der markerer sessionen. Lader til at være
nødvendig for mange af funktionaliteterne på et websted.
Denne cookie bruges af brugere, der går ind på webstedet JotForm
som gæster.
Generel sessionscookie for platformen, der bruges af websteder
skrevet med JSP. Bruges i reglen, så serveren kan fastholde en
anonymiseret brugersession.
LeadAnywhere (AGCO Connect). LeadAnywheres sporingskode
lægges på vores websteder, så der kan vises en chatboks (chat med
en ekspert), som brugere af siden kan benytte.
En CDN er oprettet oven på en ramme kaldet Laravel, som genererer
en cookie, der forhindrer DoS (denial-of-service) angreb på tjenesten.
Pardot – et unikt gæste-id. Værdien af pardot angives, når en bruger
er logget ind som Pardot-bruger.
Cookie genereret af applikationer på basis af sproget PHP. Det er et
generelt id, der bruges til at fastholde variabler for en session. Det er
normalt et tilfældigt tal, og hvordan det bruges, kan afhænge af
webstedet, men et godt eksempel er, at det kan sørge for, at
brugeren fortsat er logget ind, når vedkommende går til en anden
side på webstedet.
Den visning eller det sprog, som brugeren (en køber) har valgt.
(Magento standard / strengt nødvendig)
Denne cookie bruges til at finde ud af, om enheden er en
mobilenhed.
Denne cookie bruges af en bruger, der er logget ind. Hvis en bruger,
der er logget ind, ændrer sin e-mailadresse, OG systemet bruger den
pågældende e-mailadresse som unikt navn, bliver brugeren logget ud.
Denne cookie bruges til at identificere video, der afspilles under en
session.
Pardot – et unikt gæste-id. Sporer brugeraktivitet på tværs af de af
vores websteder, hvor der er installeret en Pardot-sporingskode.
Domænet go.agcocorp.com er associeret med Pardot.
Pardot – et unikt gæste-id. Sporer brugeraktivitet på tværs af de af
vores websteder, hvor der er installeret en Pardot-sporingskode.
Domænet go.agcocorp.com er associeret med Pardot.
Cookien X-Mapping er associeret med platformen Stingray Traffic
Manager fra Riverbed, som er en applikation, der spreder
belastningen på webtjenester og -steder med megen trafik. Bruges til
at route data og sideopslag til den rigtige server for websteder, der er
hostet på flere servere. Den har en fælles rod for X-Mapping
efterfulgt af en kode på otte bogstaver. Yderligere oplysninger (på
engelsk) kan findes her: https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515.
Denne cookie er en "Cross-Site Request Forgery (CSRF)" cookie. Den
skal hindre forfalskning af URL'er som garanti for, at indholdet
afsendes fra den rigtige server og ikke fra et falsk websted, som andre
har kopieret. Det er en beskyttelsescookie.
Cookies til håndtering af sessioner, der anvendes af et CMS-system.

1 dag

5

1 dag

1 dag
Session

Session

1 dag
Session
Session

1 dag
Session
Session

1 dag
10 år

10 år

1 dag

1 dag

Session

csrf_csrf_token

Cross-Site Request Forgery cookie.

Session

Navn

Formål og gemte data

Udløbsdat
o

_ga

Denne cookie hænger sammen med Google Universal Analytics, som
er en vigtig videreudvikling af Googles mere bredt anvendte
analysefunktion. Denne cookie bruges til at skelne unikke brugere fra
hinanden ved at identificere klienten med et tilfældigt tal som id. Den
medtages på hver eneste sideopslag på et websted og bruges til at
beregne besøgs-, sessions- og kampagnedata til analyserapporter for
stedet.
Denne cookie associeres med Google Universal Analytics. Ifølge
dokumentationen bruges den til at ændre på anmodningsfrekvensen –
dvs. begrænse indsamling af data på steder med megen trafik.

2 år

Ydeevnecookies

_gat

_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_*
_gid

ep202

Dette er en slags mønstercookie, der defineres af Google Analytics,
hvor mønsterelementet for navnet indeholder det unikke id-nummer
for dets relaterede konto eller websted. Det ser ud til at være en
variant af _gat-cookien, som bruges til at begrænse den datamængde,
som Google registrerer på websteder med megen trafik.
Denne cookie hænger sammen med Google Universal Analytics. Den
ser ud til at gemme og opdatere en unik værdi for hver enkelt besøgt
side.
Denne cookie hænger sammen med SurveyMonkey og defineres af
belastningsbalancen, brugersporing. Kildeattributter (til angivelse af,
hvor respondenten kommer fra), misbrugsovervågning, persistent_id,
optimeringssporing (leverer aggregerede data for at hjælpe os med at
optimere brugen af servicen), sporing af, hvor mange der
gennemfører. Bruges som unikt bruger-id for at afprøve, hvordan det
opleves at deltage i spørgeskemaundersøgelser (f.eks. vise en
spørgeskemaundersøgelse på forskellige måder for at se, hvilken der
fungerer bedst).

10 minutter

10 minutter
1 dag

1 år

JSESSIONID

Denne cookie kommer fra New Relic, som vi bruger til overvågning af
serverens ydeevne.

Session

mboxPC

Cookie fra analyseprogrammet Adobe SiteCatalyst – bruges til at måle,
hvordan sideindhold fungerer med A/B-splittestning.

2 år

mboxSession

isc_cState
GLog

s_vi
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Cookie fra analyseprogrammet Adobe SiteCatalyst – bruges til at måle,
hvordan sideindhold fungerer med A/B-splittestning.
Cookie-variabel styret af frameworket SmartGWT (SmartClient).
Cookievariablen bruges i forbindelse SmartGWTs HTTPkomprimeringsupport.
Cookie-variabel styret af frameworket SmartGWT (SmartClient).
Bruges af klientlogningssystemet.
Ud over "s_sq" bruges denne cookie også til at spore, hvordan
anonyme brugere bevæger sig rundt på siden, som en del af vores
statistikværktøj Enhanced Reporting, der følger med vores IRhostingløsninger. Med denne cookie kan AGCO f.eks. se, hvor mange
brugere, der gik ind på siden for generalforsamlingen eller læste en
bestemt pressemeddelelse. Den vil ikke angive, hvem brugeren var,
vedkommendes e-mailadresse mv. Klassificering: Ydeevne.
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1 dag

Session
27/04/2038

19/04/2020

Funktionscookies

Navn

Formål og gemte data

Udløbsdat
o

__arpvid

Denne cookie bruges af Youku, en videoplatform i Kina (svarer til
YouTube).

Session

__atuvc

Denne cookie associeres med en bredt anvendt widget ved navn
AddThis, der giver brugeren af et websted mulighed for at dele
indhold på diverse sociale medier og platforme. Den gemmer en
ajourført optælling af sidedelingen.

1 dag

__atuvs

Denne cookie associeres med en bredt anvendt widget ved navn
AddThis, der giver brugeren af et websted mulighed for at dele
indhold på diverse sociale medier og platforme. Denne cookie menes
at være en ny cookie fra AddThis, som endnu ikke er dokumenteret,
men den er kategoriseret her, da den menes at tjene nogenlunde
samme formål som de øvrige cookies, der anvendes af denne tjeneste.

1 dag

__ayft, __aypstp, __ayscnt

Disse cookies bruges af Youku, en videoplatform i Kina (svarer til
YouTube).

Session

__aysid, __ayspstp

Disse cookies bruges af Youku, en videoplatform i Kina (svarer til
YouTube).

1 dag

__cfduid

Denne cookie vedrører Cloudflare-tjenester. Det er en
sikkerhedscookie, der ikke kan slås fra. Det indeholder ingen
persondata. Den bruges til at finde den geografiske placering af
brugerens IP-adresse ud fra GeoTargeting.
Denne cookie bruges af Youku, en videoplatform i Kina (svarer til
YouTube).
LeadAnywhere (AGCO Connect). LeadAnywheres sporingskode
lægges på vores websteder, så der kan vises en chatboks (chat med en
ekspert), som brugere af siden kan benytte.
Denne cookie bruges af Youku, en videoplatform i Kina (svarer til
YouTube).

1 år

ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV,
SSRT, SSSC

Disse cookies bruges af WUFOO-formularer til at gemme brugerens
status på tværs af sideopslag ved udfyldelse af en formular.

1 dag

isg

Denne cookie bruges af Youku, en videoplatform i Kina (svarer til
YouTube).

3 måneder

la_chatanexpert

LeadAnywhere-sporingskoden lægges på vores websteder, så der kan
vises en chatboks (chat med en ekspert), som brugere af siden kan
benytte.
Denne cookie bruges til at gemme sprogpræferencer. Kan eventuelt
også bruges til at formidle indhold på det gemte sprog. Den ICCkategori, der er opgivet her, bygger på, at den bruges til det.

Session

linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv,
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc

Med denne cookie kan brugerne logge ind med JS LinkedIn API.

Session

theme

Denne cookie vedrører emnet for den online formular, der anvendes.
Denne cookie kan slås fra.

1 dag

userReferer

Denne cookie bruges til at logge JotForm-brugerreferencer. For
eksempel hvordan brugerne har fundet Jotform? Ved hjem en
søgeværktøj mv. Denne cookie kan slås fra.
Denne cookie bruges af Pardot til at spore brugeraktivitet på tværs af
de af vores websteder, hvor der er installeret en Pardot-sporingskode.

1 dag

__ysuid
c34la_uid

cna

language

visitor_id71092-hash
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Session
1 år

1 år

Session

10 år

la_chatanexpert
timestamp

__distillery
time_zone
__cfduid

s_vi

GZIP

LeadAnywhere (AGCO Connect). LeadAnywheres sporingskode
lægges på vores websteder, så der kan vises en chatboks (chat med en
ekspert), som brugere af siden kan benytte.

Session

FunCaptcha styres af CAPTCHA-tjenesten. Den stopper automatisk
misbrug og gør det indbydende at bruge webstedet med
letforståelige, morsomme, visuelle aktiviteter.
Wistia Inc.'s videoafspilningscookie registrerer, hvor videoen
stoppede, så afspilning kan fortsætte derfra.

Session

Generisk cookie for tidszone.

Session

Denne cookie bruges til at trække indlagrede data ind om links til
AGCO's blog og forskellige sociale medier.

20/04/2019

1 år

Ud over "s_sq" bruges denne cookie også til at spore, hvordan
anonyme brugere bevæger sig rundt på siden, som en del af vores
statistikværktøj Enhanced Reporting, der følger med vores IRhostingløsninger. Med denne cookie kan AGCO f.eks. se, hvor mange
brugere, der gik ind på siden for generalforsamlingen eller læste en
bestemt pressemeddelelse. Den vil ikke angive, hvem brugeren var,
vedkommendes e-mailadresse mv. Klassificering: Ydeevne.
På AGCO's hjemmeside for Investor Relations er der en interaktiv
aktieoversigt. Denne cookie bruges i forbindelse med denne
aktieoversigt for at bestemme, i hvor høj grad der skal ydes GZIPsupport.
Klassificering: Funktionalitet (selvom de måske selv kategoriserer det
anderledes).

19/04/2020

19/04/2023

Markedsføringscookies

Navn

Formål og gemte data

Udløbsdato

__qca, __utma, __utmv, __utmz

Cookies for LinkedIn Google Analytics.

1 år

__utma

Denne cookie holder styr på, hvor mange gange en person har
været på det websted, cookien vedrører, hvornår
vedkommende først kom ind på siden, og hvornår
vedkommende sidst har besøgt den. Google Analytics bruger
oplysningerne fra denne cookie til at beregne antal dage og
besøg forud for et køb.
Denne cookie holder styr på, hvor mange gange en person har
været på det websted, cookien vedrører, hvornår
vedkommende først kom ind på siden, og hvornår
vedkommende sidst har besøgt den. Google Analytics bruger
oplysningerne fra denne cookie til at beregne antal dage og
besøg forud for et køb.
Google Analytics Cookie – __utmb laver et tidsstempler lige
præcist i det øjeblik, en bruger går ind på en side, hvorimod
__utmc laver et tidsstempel lige præcist i det øjeblik, en bruger
forlader en side. __utmb udløber i slutningen af sessionen.
__utmc venter i 30 minutter, hvorefter den udløber. __utmc
kan ikke på nogen måde vide, hvornår en bruger lukker sin
browser eller forlader et websted, hvorfor den venter 30
minutter på, at der kan komme en anden sidevisning, og hvis
det ikke sker, udløber den.
Google Analytics Cookie – bruges til at justere
anmodningsfrekvensen.

18 måneder

__utma

__utmb, __utmc

__utmt
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2 år

1 dag

1 dag

__utmz

__utmz

_kuid_

_uetsid
354_eng, 881_ins, 883_ins,
913_ins, la_decline, la_engid,
la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd,
la_ittrk, la_page1, la_page10,
la_page11, la_page12, la_page13,
la_page14, la_page15, la_page16,
la_page17, la_page18, la_page19,
la_page2, la_page20, la_page21,
la_page22, la_page23, la_page24,
la_page25, la_page26, la_page27,
la_page28, la_page29, la_page3,
la_page30, la_page31, la_page32,
la_page33, la_page34, la_page35,
la_page36, la_page37, la_page38,
la_page39, la_page4, la_page40,
la_page41, la_page42, la_page43,
la_page44, la_page45, la_page46,
la_page47, la_page48, la_page49,
la_page5, la_page50, la_page51,
la_page6, la_page7, la_page8,
la_page9, la_pagecount, la_poll
la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10,
la_time11, la_time12, la_time13,
la_time14, la_time15, la_time16,
la_time17, la_time18, la_time19,
la_time2, la_time20, la_time21,
la_time22, la_time23, la_time24,
la_time25, la_time26, la_time27,
la_time28, la_time29 la_time3,
la_time30, la_time31, la_time32,
la_time33, la_time34, la_time35,
la_time36, la_time37, la_time38,
la_time39, la_time4, la_time40,
la_time41, la_time42, la_time43,
la_time44, la_time45, la_time46,
la_time47, la_time48, la_time49,
la_time5, la_time50, la_time6,
la_time7, la_time8, la_time9,
la_trkd, la_ttrk, la_uid,
la_visitcount,

09/04/2018 01:11
[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx]

Denne cookie holder styr på, hvor brugeren kom fra, hvilken
søgemaskine der blev brugt, hvad man klikkede på, hvilket
søgeord der blev brugt, og hvor i verden man befandt sig, da
man gik ind på webstedet. Med denne cookie kan Google
Analytics vide, hvem og hvilken kilde, medium, søgeord der
skal kobles sammen med opnåelse af et mål eller en ehandelstransaktion.
Denne cookie holder styr på, hvor brugeren kom fra, hvilken
søgemaskine der blev brugt, hvad man klikkede på, hvilket
søgeord der blev brugt, og hvor i verden man befandt sig, da
man gik ind på webstedet. Med denne cookie kan Google
Analytics vide, hvem og hvilken kilde, medium, søgeord der
skal kobles sammen med opnåelse af et mål eller en ehandelstransaktion.
Registrerer et unikt id, der identificerer en enhed, så den kan
genkendes, hvis brugeren vender tilbage. Id'et bruges til
målrettede reklamer.
Microsoft Bing Ads Universal Event Tracking (UET) sporingscookie
LeadAnywheres netanalysecookies
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6 måneder

3 måneder

3 måneder

1 dag
30 dage

l

Uklassificeret markedsføringscookie

1 år

APID

Markedsføringscookie

1 år

APISID, NID, SSID, SAPISID

Google lægger en række cookies på sider med et kort fra
Google Maps. Vi kan ikke kontrollere de cookies, som Google
lægger på siderne, men de ser ud til at omfatte diverse
oplysninger, der bruges til at måle antallet af Google Mapsbrugere og deres adfærd.
Google lægger en række cookies på sider med et kort fra
Google Maps. Vi kan ikke kontrollere de cookies, som Google
lægger på siderne, men de ser ud til at omfatte diverse
oplysninger, der bruges til at måle antallet af Google Mapsbrugere og deres adfærd. Forskellige unikke id'er. Dog ikke
PREF, der gemmer de valg, du foretager, som f.eks. foretrukket
zoom.
Dette er en cookie, som ASP.NET bruger til at gemme et unikt
id for din session.
Sporer oplysninger om brugere og anvendes til
sikkerhedsgodkendelse
LinkedIn browser-id-cookie

18 måneder

Bluekai – Oracle: Registrerer brugeroplysninger (ikke
personlige eller personfølsomme data) til
markedsføringsformål.
Bluekai – Oracle: Registrerer brugeroplysninger (ikke
personlige eller personfølsomme data) til
markedsføringsformål.
LinkedIn sikker browser-id-cookie

3 måneder

Denne cookie genereres af Double-click Floodlight-tags.
Cookien indeholder tilfældige strenge.
Indsamler anonyme data om brugerens besøg på webstedet,
såsom antal besøg, tid brugt i gennemsnit på webstedet, og
hvilke sider, der er indlæst for at få vist målrettede annoncer.

30 dage

Denne cookie identificerer den browser, der opretter
forbindelse til Facebook. Den kobles ikke sammen med den
enkelte Facebook-bruger. Ifølge Facebook bidrager den til
sikkerheden og håndteringen af mistænkelige forsøg på at
logge ind, især i forbindelse med robotter, der forsøger at få
adgang til tjenesten. Ifølge Facebook slettes den profil, der er
forbundet med den enkelte datr-cookie, efter 10 dage.
Cookien aflæses også via knapper i Facebook som f.eks. synes
godt om-knappen og tags på mange forskellige websteder.
Adobe Audience Manager bruger denne cookie til at tildele
brugere af webstedet et unikt id. Demdex-cookien hjælper
Audience Manager med at udføre basale funktioner som f.eks.
identifikation af brugere, id-synkronisering, segmentering,
modellering, rapportering mv. Cookien har en levetid på 180
dage. Levetiden nulstilles til 180 dage, hver gang brugeren
interagerer med et partnerwebsted. Cookien udløber, hvis en
bruger ikke kommer tilbage til webstedet inden for levetiden.
Fravalg: Audience Manager nulstiller cookien med en Do Not
Target-streng, hvis brugeren slår dataindsamling fra. I det
tilfælde indstilles cookiens levetid til 10 år.

18 måneder

APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID,
HSID, NID, PREF

ASP.NET_SessionId
auth_token
bcookie
bkdc

bku

bscookie
c, rpx, khaos, put_2307, rpb
CMDD, CMID, CMPRO, CMPS,
CMRUM3, CMSC, CMST

datr

demdex
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18 måneder

Session
5 år
18 måneder

6 måneder

18 måneder

Session

180 dage – 10 år

dl2,bt2

dpm
ex
fr
guest_id
HSID
id

id

id, mdata, syncdata_TTD

KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID,
PugT
lang

lang

lidc
loc
lu

MUID
MUIDB

mus, um
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AddThis er en teknologivirksomhed, der giver websteder og
deres brugere mulighed for nemt at dele indhold med
hinanden ved hjælp af udvekslingsikoner og sociale
bogmærkesider. AddThis-cookies bruges til at tillade deling af
indhold. AddThis bruges også til at finde ud af, hvordan
indholdet på webstedet deles.
Bruges af den sociale delingsplatform AddThis til at skabe en
oversigt over dele af webstedet, der er blevet besøgt, med
henblik på at anbefale andre dele af webstedet.
Markedsførings-/sporingscookie, der bruges af Adobe
Audience Manager.
AddThis giver brugeren mulighed for at dele indhold på sociale
medier.
Indeholder et kombineret id for browser og bruger. Anvendes
til målrettet markedsføring.
Sporer oplysninger om brugere og anvendes til
sikkerhedsgodkendelse
Bruges af Google sammen med SID til at bekræfte en Googlebrugerkonto og det seneste login-tidspunkt.
Bruges af Google DoubleClick til at registrere og indberette
brugerens brug af webstedet, efter at vedkommende har set
eller klikket på en af annoncørens annoncer for at kunne måle
effekten af en annonce og vise brugeren målrettede annoncer.
Yieldlab er en leverandørplatform og en løsning for private
markedspladser inden for den europæiske forlagsbranche.
Yieldlab bruger cookies til at optimere og kontrollere, hvilke
reklamer fra deres kunder, der vises for brugeren. Det kan
f.eks. være visningsfrekvensen for en given reklame, som
brugeren skal se. I enkelte tilfælde bruger Yieldlab også
oplysninger indsamlet af cookies til statistik.
Vi bruger AddThis, så vores kunder har mulighed for at dele
indholdet på vores websted via e-mail eller sociale medier,
såsom Facebook og Twitter. Denne cookie indeholder ingen
personligt identificerbare oplysninger. Gå ind på
www.addthis.com/privacy, hvis du gerne vil fravælge disse
cookies. De forskellige sociale netværk kan også bruge egne
cookies.
Denne cookie genereres af Double-click Floodlight-tags.
Cookien indeholder tilfældige strenge.

8 måneder

Hjælper os med at bestemme sprogindstillingerne for
brugerens browser, så vi bedre kan forsyne brugeren med
relevante oplysninger på det rigtige sprog.
Hjælper os med at bestemme sprogindstillingerne for
brugerens browser, så vi bedre kan forsyne brugeren med
relevante oplysninger på det rigtige sprog.
LinkedIn-cookie. Bruges til routing.

Session

AddThis: Bruges til at gemme brugernes geografiske placering
for at registrere, hvor den, der deler noget, er placeret.
Bruges til at håndtere login. Husker brugeren, når
vedkommende vender tilbage, hvis man har valgt at blive ved
med at være logget ind.
Markedsføringscookie, der bruges af Bing – en søgemaskine,
der ejes og drives af Microsoft.
Disse cookies bruges af Microsoft til markedsføring. De
identificerer anonymt brugernes sessioner og hjælper os
således med at måle effektiviteten af vores
markedsføringskampagner.
AddThis er en teknologivirksomhed, der giver websteder og

1 år
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24/07/2018
1 dag
2 måneder
5 år
18 måneder
18 måneder

1 år

1 år

30 dage

Session

28/03/2018

18 måneder

1 år
2 år

1 år

pdv
PERSIST
PREF

remember_checked
remember_checked_on
rtbData0
secure_session

deres brugere mulighed for nemt at dele indhold med
hinanden ved hjælp af udvekslingsikoner og sociale
bogmærkesider. AddThis-cookies bruges til at tillade deling af
indhold. AddThis bruges også til at finde ud af, hvordan
indholdet på webstedet deles.
AddThis giver brugeren mulighed for at dele indhold på sociale
medier.
Bruges til at indsamle brugerpræferencer for et bestemt
websted.
En almindelig Google-cookie, der bruges på tværs af flere af
Googles tjenester. Gemmer brugerpræferencer og kan bruges
til at personalisere reklamer ved søgning på Google.
Sporer oplysninger om brugere og anvendes til
sikkerhedsgodkendelse
Sporer oplysninger om brugere og anvendes til
sikkerhedsgodkendelse
En markedsføringscookie, der bruges af adap.tv.

1 dag
Session
18 måneder

5 år
5 år
2 år

Sporer oplysninger om brugere og anvendes til
sikkerhedsgodkendelse
En markedsføringscookie, som AppNexus bruger til sporing af
brugernes sessioner.
Registrerer et unikt id, der identificerer brugerens enhed, så
den kan genkendes, hvis vedkommende vender tilbage.
Bruges af Google sammen med HSID til at bekræfte en Googlebrugerkonto og det seneste login-tidspunkt.
Analyser, multivariable test og optimering af websteder.

5 år

30 dage

TDCPM

Bruges til at bestemme, hvilke former for enheder
(smartphone, tablet, computer, tv mv.) brugeren anvender.
Bruges til at bestemme, hvilke former for enheder
(smartphone, tablet, computer, tv mv.) brugeren anvender.
En markedsføringscookie, der bruges af TheTradeDesk.

TDID

En markedsføringscookie, der bruges af TheTradeDesk.

1 år

to_checksum

TruOptik er en datastyringsplatform, der hjælper med at
identificere og segmentere målgrupper.
TruOptik er en datastyringsplatform, der hjælper med at
identificere og segmentere målgrupper.
TruOptik er en datastyringsplatform, der hjælper med at
identificere og segmentere målgrupper.
TruOptik er en datastyringsplatform, der hjælper med at
identificere og segmentere målgrupper.
Adbrain bruger cookies og andre data indsamlet fra brugeres
enheder til at aktivere sporing på tværs af enheder med
henblik på at kunne levere målrettet markedsføring.
Registrerer, om brugeren har givet tilladelse til brug af cookies.

1 dag

Sporer oplysninger om brugere og anvendes til
sikkerhedsgodkendelse
Cookie, der indsamler ikke-identificerbare data. Sendes til ikke
uidentificeret kilde. Kildens identitet holdes hemmelig af
Whois Privacy Protection Secret Inc.
Uklassificeret markedsføringscookie

5 år

Vi bruger en tredjepartsløsning til at håndtere vores
blogkommentarer. Denne løsning bruger cookies, så det er
nemmere at anvende bloggen ved flere besøg. Yderligere
oplysninger kan findes i deres fortrolighedspolitik.
En markedsføringscookie, som AppNexus bruger til sporing af
brugernes sessioner.

2 år

sess
SEUNCY
SID
stx_user_id
TapAd_DID
TapAd_TS

to_checksum
to_master
to_version
tuuid

tuuid, c, tuuid_last_update
twll
U

u
UID, UIDR

uuid2
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1 dag
6 måneder
18 måneder
1 år

2 måneder
1 år

1 dag
1 år
1 år
2 år

1 år

3 måneder

1 år

1 dag

uvc

AddThis: Sporer, hvor ofte en bruger interagerer med AddThis.

1 år

vc

AddThis: Bruges af den sociale delingsplatform AddThis

1 år

visitor_id71092, visitor_id71092hash, lpv71092
pardot
VISITOR_INFO1_LIVE
SID HSID SSID APISID
SAPISID YSC GEUP PREF AID
NID OTZ LOGIN_INFO

Sporingscookie, der bruges af Pardot. Pardot-cookies gemmer
ingen former for personligt identificerbare oplysninger – kun
et unikt id.
Vi viser videoer fra vores officielle YouTube-kanal på vores
websted ved hjælp af en YouTube-funktion, der beskytter
personlige oplysninger. Denne funktion kan gemme cookies på
din computer, når du klikker på YouTube-afspilleren, men
YouTube vil ikke gemme personligt identificerbare
cookieoplysninger for afspilning af videoerne på vores websted
med funktionen.
AddThis: Registrerer, hvordan en bruger deler indhold via
sociale medier.

10 år

xtc
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18 måneder

1 år

Bilag 2
Websteder underlagt denne politik
Denne politik gælder for følgende websteder, der drives eller styres af AGCO:
africa.valtra.com
africa.valtra.com/fr
africa.valtra.com/pt
www.agco.com.ar
www.agco.com.br
www.agco.dk
agco.sc-cockpit.com
agco.sc-cockpit.com
www.agcoallis.com.ar
www.agcocorp.cn
agcocorp.com
www.agcocorp.mx
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom
www.agcomediaplace.com
www.agcomeetings.com
agconet.com
www.agco-oss.com
www.agcopartsandservice.com
www.agcopartsbooks.com
www.agcopubs.com
www.agco-rm.ru
agcoshop.agcoparts.com
www.agcoshop.co.uk
www.agcosuomi.fi
www.agcotechnologies.com
www.agcotrader.com
www.agcotripphotos.com
agrolink.agcotechnologies.com
allmakes.agcoreman.com
ame-en.masseyferguson.com
ame-fr.masseyferguson.com
www.antarcticatwo.com
www.antarcticatwo.ru
apac.oneagco.com
www.automatedproduction.com
batterytool.agcoparts.com
campaign.fendt.tv
careers.agcocorp.com
www.challenger-ag.com
www.challengerag.com.ar
www.challenger-ag.us
www.cumberlandpoultry.com
www.eiksenteret.no
eme.oneagco.com
eneafe.agcotechnologies.com
eneamf.agcotechnologies.com
eneava.agcotechnologies.com
ennach.agcotechnologies.com
ennafe.agcotechnologies.com
ennamf.agcotechnologies.com
ensamf.agcotechnologies.com
ensava.agcotechnologies.com

09/04/2018 01:11
[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx]

14

www.fella.eu
www.fendt.com
www.fendt.hr
www.fendt.hu
www.fendt.tv
www.fendt-katana.com
www.fendt-katana.fr
www.fendt-katana.it
fiveaday.fendt.co.uk
www.gleanercombines.com
global.agcotechnologies.com
www.grainsystems.com
gsp.oneagco.com
www.hesston.com
www.holtagcpo.agcocorp.com
ideal.masseyferguson.com
insideAGCO.agcocorp.com
www.intivitycenter.com
investors.agcocorp.com
konfigurator.fendt.com
www.lely-forage.com
www.macallistercpo.agcocorp.com
mail.agcocorp.com
www.manzercpo.agcocorp.com
map.antarcticatwo.com
www.masseyferguson.co.nz
www.masseyferguson.co.ro
www.masseyferguson.co.uk
www.masseyferguson.co.za
www.massey-ferguson.com
www.masseyferguson.com.ar
www.masseyferguson.com.br
www.masseyferguson.com.br/espanol
www.masseyferguson.com.tr
www.masseyferguson.de
www.masseyferguson.dk
www.masseyferguson.es
www.masseyferguson.fi
www.masseyferguson.fr
www.masseyferguson.it
www.masseyferguson.mx
www.masseyferguson.nl
www.masseyferguson.ru
www.masseyferguson.se
www.masseyferguson.us
my.oneagco.com
onboarding.agcocorp.com
www.precisionplanting.com
quality.fendt.com
rmi.agcopartsandservice.com
rmi.agcopartsandservice.com/home
shop.challenger-ag.com
shop.fendt.com
shop.masseyferguson.com
www.shopagco.com
smarttour.valtradev.com/uk
www.spracoupewillmar.com
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sso.agcocorp.com
staging.agcotechnologies.com
test.fendt.com
uklubricants.agcoparts.com
www.valtra.at
www.valtra.be
www.valtra.cn
www.valtra.co.uk
www.valtra.com
www.valtra.com.ar
www.valtra.com.au
www.valtra.com.br
www.valtra.cz
www.valtra.de
www.valtra.dk
www.valtra.ee
www.valtra.es
www.valtra.fi
www.valtra.fr
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