COOKIEPOLITIK FOR PHARMADANMARK
Senest opdateret den 9. marts 2021
Hos Pharmadanmark ønsker vi at give dig en god og personlig brugeroplevelse, når du besøger vores
hjemmeside. For at gøre det, benytter vi cookies til at gemme relevant information om din brugeradfærd, så dine fremtidige besøg løbende optimeres.
EJEROPLYSNINGER
Hjemmesiden er drevet og ejet af:
Pharmadanmark
CVR-nummer: 65250314
Rygårds Alle 1
2900 Hellerup
Telefonnummer: 39463600
E-mailadresse: pd@pharmadanmark.dk
HVAD ER EN COOKIE?
En cookie er en lille datafil, der gemmes på din computer, tablet eller smartphone, og som gør det
muligt at indhente oplysninger om, hvilke sider du besøger, og hvilke funktioner på hjemmesiderne du
bruger. En cookie kan ikke se hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om dit elektroniske udstyr
bruges af andre personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.
FORMÅL MED COOKIES
Vores hjemmeside bruger cookies. Formålet med brugen af cookies er, at hjemmesiden kan fungere
optimalt, at vi kan optimere din brugeroplevelse, når du besøger hjemmesiden, og at vi kan få indsigt i
dine besøg på hjemmesiden, så vi kan målrette den til dine interesser og behov. Derudover bruges
cookies til at understøtte designet på hjemmesiden og til at generere webstatistikker.
Cookies kan blive anvendt af os, når du besøger vores hjemmeside, men i nogle tilfælde kan cookies
også blive anvendt af tredjeparter.
Det er forskelligt, hvor længe cookies opbevares på dit elektroniske udstyr.
Du kan klikke her for at se vores samlede cookiedeklaration. Deklarationen viser en oversigt over de
cookies, som bruges på hjemmesiden, til hvilke formål de enkelte cookies bruges, hvem der står bag
de enkelte cookies, og udløbsdatoen for de enkelte cookies.
SAMTYKKE
Hvis du vælger at acceptere cookies, sætter vi cookies på din computer, tablet eller smartphone. Næste
gang du besøger vores hjemmeside med samme browser, vil dit samtykke stadig være gældende, og
du vil ikke blive spurgt igen, om du vil acceptere cookies.
Hvis du vælger ikke at acceptere cookies, bliver der kun sat én cookie for at huske dit valg. Hvis du slet
ikke ønsker, at der skal sættes cookies, skal du slå cookies helt fra i din browser, men du skal i så fald
være opmærksom på, at der kan være dele af hjemmesiden, der ikke længere vil fungere.

Du kan klikke på ikonet nederst i hjemmesidens venstre hjørne for at trække dit samtykke tilbage eller
ændre det efter dine egne præferencer.
SÅDAN AFVISER ELLER SLETTER DU COOKIES
Du kan altid vælge at afvise cookies på din computer, tablet eller smartphone ved at ændre indstillingerne i din internet-browser. Hvis du vælger at afvise cookies, skal du være opmærksom på, at der vil
være nogle af hjemmesidens funktioner og services, som du ikke længere kan bruge, fordi de forudsætter brugen af cookies.
Du kan også nemt slette cookies på din computer, som du ikke længere ønsker at have liggende.
Benytter du en PC, kan du slette dine cookies ved at bruge af genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete.
Virker genvejstasterne ikke, eller benytter du en MAC, kan du ved at følge nedenstående link få vejledning til at slette cookies i netop den browser, som du bruger: http://minecookies.org/cookiehandtering/
Hvis du bruger flere Internet-browsere, skal du huske at slette cookies i dem alle.
HAR DU SPØRGSMÅL?
Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi personoplysninger om dig. Du kan klikke her for at
læse mere om vores behandling af persondata.
Hvis du har spørgsmål til vores brug af cookies, er du altid velkommen til at kontakte os pr. e-mail via
at@pharmadanmark.dk.
Hvis du har spørgsmål til selve cookiedeklarationen, kan du kontakte Cookie Information pr. e-mail via
info@cookieinformation.com.
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