
Cookiepolitik 
 
CooperSurgical, Inc. og dets associerede selskaber (CooperSurgical) respekterer din ret til privatlivets 
fred og bestræber sig på at oprette et sikkert website til din brug.  
 

Hvad er en cookie? 
 
En cookie er en lille fil, der anmoder om at blive anbragt på din computers harddisk. Når du giver 
tilladelse til dette, tilføjes filen, og cookien hjælper med til at analysere webtrafikken eller giver dig 
besked, når du besøger en bestemt side. Cookies giver webapplikationer mulighed for at betragte 
dig som et individ. Webapplikationen kan indrette sine operationer efter dine behov, og hvad du 
bryder dig om og ikke bryder dig om ved at indsamle og huske information vedr. dine præferencer. 
 

Hvad anvendes cookies til? 
 
Vi anvender trafiklogcookies til at identificere, hvilke sider der bliver brugt.  Dette hjælper os til at 
analysere websidetrafik og -brug og forbedre vores website og tjenester med henblik på kundernes 
behov.   
 
Denne information er ikke personlig i sig selv og kan f.eks. indbefatte: 

• din internetprotokoladresse 
• hvilken slags browser eller computer, du anvender 
• antallet af links, du klikker på inden for siden 
• staten eller landet, fra hvilken du opnåede adgang til sitet 
• dato og klokkeslæt for dit besøg 
• navn på din internetudbyder 
• websiden, du linkede til fra vores side 
• siderne, du besøgte på sitet 

 
Overordnet set hjælper cookies os til at skabe et bedre website og tjeneste for dig, idet vi kan 
kontrollere, hvilke sider der er relevante for dig, og hvilke der ikke er.  En cookie giver på ingen måde 
adgang til din computer eller anden information om dig foruden de oplysninger, du vælger at dele 
med os.  
 
I vores online-bestillingssystem, hvor kunderne kan afgive ordrer på internettet, kan enhver 
kontaktinformation, der gives på websitet, blive anvendt som kontaktpunkt.  
 

Hvilken type cookies anvender vi? 
 
Præferencecookies 
Disse gør det muligt for sitet at huske brugerindstillinger som f.eks. dit foretrukne sprog eller 
regionen, du befinder dig i. Når sitet for eksempel husker dit sprog, kan det blive vist på samme 
sprog næste gang, du besøger sitet.  
 
Hvis præferencecookies blokeres, får brugeren en dårligere oplevelse af sitet, dog normalt med de 
samme funktioner. 



Sikkerhedscookies 
Autentificerer brugerlogin og beskytter brugeren mod datatyveri (f.eks. via websideformularer).  
 
Hvis sikkerhedscookies blokeres, kan du muligvis ikke logge ind på sitet. 
 
Procescookies 
Hjælper til at forbedre navigationen på sitet.  
 
Hvis procescookies blokeres, fungerer sitet muligvis ikke som forventet. 
 
Analytics cookies 
CooperSurgical anvender Google Analytics-cookies, der anonymt indsamler data om din færden på 
sitet. Analytics data giver os indblik i, hvordan vores site bruges og hjælper os til løbende at forbedre 
brugeroplevelsen.  
 
Hvis Google Analytics-cookies blokeres, fortsætter sitet med at fungere uden begrænset funktion. 
 

Det er dig, der styrer, hvordan vi anvender vores cookies 
 
EU’s e-datadirektiv kræver, at ethvert website, der anbringer cookies på brugernes computere, 
indhenter tilladelse hertil. CooperSurgical anvender en politik med stiltiende samtykke. Dermed har 
vi ret til at udlede et samtykke, når en bruger ikke afviser cookies. 
 
Du kan vælge mellem at acceptere eller afvise cookies.  De fleste webbrowsere accepterer 
automatisk cookies, men du kan normalt ændre dine browserindstillinger til at afvise cookies, hvis 
du vil. I dette tilfælde kan du risikere, at du ikke kan udnytte websitet fuldt ud. 
 

Links til andre websites 
 
Vores website kan indeholde links til andre websites hos vores forretningspartnere eller andre 
virksomheder, der ikke er associerede med CooperSurgical-virksomheder. Disse links vises som en 
service for vores brugere. Vi er ikke ansvarlige for privatlivspolitikken eller indholdet på disse sites, 
og vi opfordrer dig til at udvise forsigtighed, når du besøger dem. Vi anbefaler særligt, at du læser 
det enkelte sites privatlivspolitik igennem. 
 

Anden vigtig information 
 
CooperSurgical-virksomheder bestræber sig på at beskytte dit privatliv og implementerer de 
nødvendige teknologier for at skabe en sikker og behagelig brugeroplevelse. CooperSurgical-
virksomhederne forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre denne procedure. 
 
 


	Cookiepolitik
	Hvad er en cookie?
	Hvad anvendes cookies til?
	Hvilken type cookies anvender vi?
	Det er dig, der styrer, hvordan vi anvender vores cookies
	Links til andre websites
	Anden vigtig information

