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Introduktion
Når du besøger hjemmesiden www.godovergangsalder.dk indsamles oplysninger, som bruges til
at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af den information, der vises på siden.
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og
undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles,
deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.
Cookies og formål
Hjemsiden anvender cookies, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobiltelefon, tablet
el. tilsvarende. Formålet er at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan
ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies (se
vejledning). Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere, at hjemmesiden ikke fungerer
optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
Hjemmesiden indeholder følgende cookies fra tredjeparter som fx Google (statistik) og 23video
(afspilning af onlinevideoer):
Anonyme nødvendige cookies:
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende
funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan
ikke fungere ordentligt uden disse cookies.
- SESS#: Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler.
- wordfence_verifiedHuman: Denne cookie bruges til at detektere og eliminere eventuelt
spam og malware.
Anonyme præference-cookies:
Præferencecookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde
hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder
dig i.
- wfvt_#: Husker brugerens indsendte data, når der indsendes en kommentar til et blogindlæg. Formålet er at forudfylde formular-felter ved efterfølgende kommentarer for at spare
brugeren tid.
Anonyme statistik-cookies:
Statistik-cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med
hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
- _ga: Registrerer et unik t ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende
bruger hjemmesiden.
- _gat: Anvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til
serveren.
- _gid: Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende
bruger hjemmesiden.
- _visual_swf_referer: Bruges til at registrere statistik for de videoer, der afspilles.
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-

ad_session_id: Denne cookie bruges til at huske det foretrukne sprog for den besøgende
og indstille sproget på alle hjemmesidens undersider derefter, hvis muligt.
AMCV_# og AMCVS_#AdobeOrg: Unikt bruger-id som genkender brugeren ved
tilbagevendende besøg
Collect: Bruges til at sende data til Google Analytics om den besøgendes enhed og adfærd.
Sporer den besøgende på tværs af enheder og marketingkanaler.
776810_p, 776810_u og uuid: Bruges til at måle antal afspilninger af de forskellige videoer.

Ingen personoplysninger gemmes
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når
du benytter vores hjemmeside, indsamler vi kun anonyme cookies, som udelukkende bruges til at
lave statistik om hjemmesiden. Ingen personhenføre data gemmes om dig, så du er helt anonym.
Opbevaring og videregivelse
De anonyme oplysninger om brug af hjemmesiden opbevares på sikre servere i EU, EØS eller
sikre tredjelande ifølge EU Kommissionen. Data opbevares, indtil der ikke længere er behov for
viden statistik på hjemmesiden. Oplysningerne kan anonymt videregives til tredjeparter, som
udelukkende behandler dem på vores vegne og ikke må anvende dem til egne formål.
Indsigt og klager
Generelt har du altid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, gøre
indsigelse mod behandlingen, tilbagekalde dit samtykke og få rettet eller slettet dine
personoplysninger i vores systemer. Henvendelse herom kan ske til analyse@kompas.dk, mens
klager herom kan ske via Datatilsynet.
Men da vi kun gemmer anonyme oplysninger og ikke personhenførbare personoplysninger om dig,
vil der ikke være persondata om dig i vores systemer.
Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:
Novo Nordisk Scandinavia AB
Ørestads Boulevard 108
2300 København S
Omstilling: +45 4588 0800
Kundeservice: +45 8020 0240
E-mail: kundeservice@novonordisk.com
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