Cookie politik
1
1.1

Hvad er cookies?
En cookie er en tekstfil, som en hjemmesides server lægger på
din computer eller tilsvarende enhed (fx mobiltelefon eller
tablet). Cookien indeholder en unik kode, der tillader
genkendelse af din browser under dit besøg på vores
hjemmeside (kaldet ”sessions” cookie), eller senere ved
gentagne besøg (kaldet ”vedvarende” cookie). Hver cookie er
unik for din browser. Cookies kan placeres af serveren på den
hjemmeside du besøger eller af partnere der samarbejder med
hjemmesiden, såkaldte “tredjepartscookies”.
Cookies gør generelt interaktionen mellem bruger og
hjemmesiden nemmere og hurtigere og hjælper brugeren med
at navigere mellem de forskellige dele af en hjemmeside.
Cookies kan også bruges til at gøre indholdet af hjemmesiden
mere relevante for den besøgende og til at tilpasse den til
personlig smag og behov.
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2
2.1

Brug af cookies på www.novonordisk.dk
Ejeren af www.novonordisk.dk er:
Novo Nordisk Denmark A/S
Ørestads Boulevard 108
DK-2300 København S
Tel. + 45 4588 0800
Novo Nordisk bruger cookies for at forbedre hjemmesidens
funktionalitet ved at gemme dine præferencer. På
www.novonordisk.dk bruger Novo Nordisk nødvendige cookies,
funktionelle/præference cookies, statistiske cookies og
marketing cookies.

2.2
Nødvendige cookies
2.2.1 Disse cookies er nødvendige for at besøge hjemmesiden og
bruge visse dele. Hvis du afviser disse cookies, fungerer visse
dele af hjemmesiden ikke korrekt.
2.3

Funktionelle cookies/præference cookies
Funktionelle/præference cookies er cookies, som er relevante for
funktionaliteten af hjemmesiden, og som forbedrer oplevelsen
for besøgende. De gør din browsing-oplevelse mere personlig.
For eksempel: cookies som husker dine sprogindstillinger.

2.4
Analytiske/statistiske cookies
2.4.1 Vi bruger analytiske cookies for at samle information om brugen
af vores hjemmeside med det formål at forbedre indholdet, at
det passer til den besøgendes ønsker og at with the intention to
improve the content, to match it to the wishes of the visitors,
and to increase the serviceability.
2.5
2.5.1

Marketing cookies
Dette er cookies, som vi bruger for at tilbyde dig
individualiserede og mere relevante reklamer, for at fastslå hvor
mange gange en specifik reklame har været vist, for at udregne
effektiviteten af en bestemt reklamekampagne, for at spore data

Cookie policy version 2.0
03.mar.2020_DK
DPO

om tidligere besøg og for at dele indsamlede data med
tredjeparter, såsom annoncører. Disse anvendes på
hjemmesiden og placeres på din enhed af trejdeparter.
2.6

Brugen af statistiske, funktionelle og markedsføringsrelaterede
cookies på www.novonordisk.dk kræver samtykke fra brugeren.
Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til at bruge
cookies. Se afsnit 5 i denne cookiepolitik for at få oplysninger om
håndtering og sletning af cookies.

3
3.1

Tredjepartscookies
Novo Nordisk kan bruge tredjepartscookies, som er cookies, der
placeres i brugerens browser af en tredjepart, der ikke er Novo
Nordisk. De data, der indsamles ved hjælp af tredjepartscookies,
vil ikke være tilgængelige for Novo Nordisk, men vil kun blive
indsamlet og anvendt af tredjeparten til deres egne formål. Novo
Nordisk kan f.eks. indlejre billeder og videoindhold fra
hjemmesideer som YouTube. Det betyder, at når du besøger en
Novo Nordisk-hjemmeside med indhold, der er indlejret fra
andre hjemmesider, kan du blive præsenteret for cookies fra
disse hjemmesider. Novo Nordisk styrer ikke spredningen af
disse cookies. Du bør besøge det relevante
tredjepartshjemmeside for at få flere oplysninger om brugen af
cookies.

3.2

[Vores hjemmesider bruger indlejrede knapper til deling af
indhold, så brugerne nemt kan dele oplysninger med venner via
en række populære sociale netværk. Disse hjemmesider kan
sætte en cookie, når du også er logget på deres tjeneste. Novo
Nordisk styrer ikke spredningen af disse cookies, og du bør
tjekke den relevante tredjepartshjemmeside for at få flere
oplysninger om brugen af cookies].

4
4.1

Cookies, der bruges på vores hjemmesider
Novo Nordisk bruger de cookies, der er beskrevet i detaljer på
www.novonordisk.dk i cookie-banneret. I cookie-banneret kan
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du finde oplysninger om cookiens navn, hvem der placerer
cookien, en beskrivelse af cookies, og hvornår cookien udløber.
5
5.1

Cookiehåndtering
Du skal angive, om du tillader, at cookies placeres på din enhed
eller deaktivere brugen af visse typer cookies. Hvis du ikke
accepterer brugen af visse cookies, fungerer nogle af
hjemmesidens funktioner muligvis ikke, eller du kan måske ikke
bruge bestemte tjenester på hjemmesiderne.

5.2

Hvis du ønsker at begrænse eller blokere brugen af cookies, skal
du angive dine præferencer via det cookie-banner, der vises på
hjemmesiden. Du kan også begrænse brugen af cookies via dine
browserindstillinger. Funktionen Hjælp i din browser fortæller
dig, hvordan du gør.

5.3

Alternativt kan du besøge www.aboutcookies.org, som
indeholder omfattende oplysninger om, hvordan du gør dette i
en lang række browsere. Du kan også finde oplysninger om,
hvordan du sletter cookies fra din computer, samt mere
generelle oplysninger om cookies. For at få oplysninger om,
hvordan du gør dette i browseren på din mobiltelefon, skal du
læse brugervejledningen til din telefon.

5.4

Vær opmærksom på, at begrænsning af cookies kan påvirke
funktionaliteten af www.novonordisk.dk.

6
6.1

Datafortrolighed
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk
generelle oplysninger om din computer og dennes placering
samt den hjemmeside, du kom fra, hvis det er relevant. Disse
oplysninger kan ikke bruges til at identificere dig som
enkeltperson. Disse oplysninger bruges kun i aggregeret form til
at informere os om, hvor vores besøgende kommer fra, hvad de
ser og handler på, og hvor det største tidsforbrug ligger.

6.1.1 Hver gang vi anmoder dig om personligt identificerbare
oplysninger, som kan bruges til at identificere dig som fysisk
person, vil vi bede om dit samtykke og vi vil altid give en
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forklaring på formålet med vores indsamling af oplysninger og
måden, hvorpå vi indsamler dem, og hvordan vi opbevarer dem,
og hvordan vi planlægger at behandle og bruge dem.
6.1.2 Vi indsamler og opbevarer kun personligt identificerbare
oplysninger til det formål, som er angivet i forbindelse med
indsamlingsprocessen. Når vi afslutter behandlingen af dine
oplysninger til det angivne formål, sletter og destruerer vi disse
for at sikre dit privatliv.
6.1.3 Nogle data indsamles ved hjælp af cookies baseret på vores
legitime interesse i og med det formål at forbedre vores
hjemmeside og din brugeroplevelse, til statistiske formål
vedrørende vores hjemmeside, til funktionelle formål vedrørende
brug af vores hjemmeside og for at gøre det muligt for os at
optimere brugen af vores hjemmeside til markedsføringsformål.
6.1.4 For hver type cookie, der bruges til at indsamle personlige data
til bestemte formål, behandler Novo Nordisk kun de personlige
data, der indsamles via cookies, til de specifikke formål, som du
har givet dit samtykke til i cookiebanneret.
6.1.5 Alle dine personlige data vil blive behandlet fortroligt og vil kun
blive brugt i overensstemmelse med de formål, der er angivet
ovenfor.
6.1.6 Novo Nordisk kan bruge tredjepartstjenesteudbydere, som vil
have adgang til og behandle dine personlige data, og vi kan
overføre personlige data til andre enheder i Novo Nordiskkoncernen.
6.1.7 Hvis en tredjepartsleverandør behandler dine personlige data
uden for EU/EØS, vil det ske på baggrund af det EUKommissionens standardkontraktbestemmelser, og
overførslen til andre virksomheder i Novo Nordisk-koncernen
uden for EU/EØS vil være baseret på Novo Nordisks
bindende virksomhedsregler, som du kan finde her.
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6.1.8 Ifølge lovgivningen har du generelt følgende rettigheder. Kontakt
Novo Nordisk Denmark A/S for at gøre brug af dine rettigheder.
•
•
•
•
•
•

•

Du kan få et overblik over hvilke personoplysninger vi har om
dig;
Du kan få en kopi af dine personoplysninger i et struktureret,
almindelig brugt og maskinlæsbart format;
Du kan få rettet dine personoplysninger;
Du kan få dine personoplysninger slettet;
Du kan gøre indsigelse mod, at vi behandler dine
personoplysninger;
Har du givet samtykke til at vi må behandle dine
personoplysninger, kan du når som helst trække dit samtykke
til vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Hvis du
tilbagetrækker dit samtykke, har det ingen betydning for
legitimiteten af behandlingen af dine personoplysninger inden
du trak dit samtykke tilbage;
Ønsker du at klage over vores håndtering af dine
personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

Under gældende lovgivning kan der være begrænsninger for
disse rettigheder, der afhænger af de specifikke
omstændigheder for den respektive behandling. Kontakt os
med spørgsmål eller forespørgsler vedrørende dine rettigheder.
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