
COOKIES 
  
 
Pancreascancersymposium.dk / Van Hauen bruger cookies på denne hjemmeside for at forbedre 
brugervenligheden og analysere brugen af hjemmesiden. 
 
1. HVAD ER EN COOKIE? 
En cookie er en fil, som sættes på din computer, smartphone eller andet IT-udstyr, når du besøger en 
hjemmeside. Den gør det muligt at genkende dit IT-udstyr og samle information om, hvilke sider og 
funktioner der besøges med din browser. 
Cookies kan opdeles i henholdsvis førsteparts-cookies og tredjeparts-cookies. Førsteparts-cookies er 
cookies, som ejeren af hjemmesiden selv placerer og bruger. Tredjeparts-cookies er derimod cookies, 
som andre end selve ejeren af hjemmesiden placerer og bruger. 
 
 
2. ANVENDELSE AF COOKIES 
Når du besøger og anvender Pancreascancersymposium.dk / Van Hauen.dk placeres der 
sessionscookies, som slettes, når du lukker din browser, samt vedvarende/persistent cookies, der 
forbliver på din computer også efter, at du har lukket din browser. Disse cookies har bl.a. til formål at 
sikre, at hjemmesiden fungerer optimalt, samt generere statistik over brugen af hjemmesiden. 
 
Pancreascancersymposium.dk / Van Hauen anvender Wix.com Inc. til hosting af 
Pancreascancersymposium.dk / Van Hauen.dk. Denne tredjepart er godkendt under Privacy Shield-
ordningen. Læs mere herom i Pancreascancersymposium.dk / Van Hauens persondatapolitik. 
 
Herunder kan du læse mere om de cookies, som anvendes på hjemmesiden: 
  
3. ACCEPT AF COOKIES 
Når du besøger hjemmesiden for første gang, skal du acceptere brug af cookies. Det fremgår tydeligt af 
cookiebanneret på hjemmesiden, hvordan cookies accepteres. Først efter din accept af cookies vil der 
blive sat cookies på dit IT-udstyr. Næste gang du besøger hjemmesiden og bruger samme browser, vil 
du ikke skulle give samtykke igen, og der vil fortsat blive sat cookies. 
Hvis du ønsker at fravælge brugen af cookies, kan du gøre dette ved at ændre indstillingerne i din 
browser. Se hvordan i punkt 4 nedenfor. 
 
 
4. HVORDAN AFVISER OG SLETTER DU COOKIES? 
Du har mulighed for selv at afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. 
Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være 
opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge funktioner, som forudsætter, at 
hjemmesider kan huske dine valg. 
 
Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på én gang. Hvordan du gør, det 
afhænger af, hvilken browser du anvender. Du kan slette cookies på en PC ved at bruge 
genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. Husk at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i 
dem alle. Følg links nedenfor for at få vejledning til din browser. 
 
·      Internet Explorer 
·      Chrome  
·      Firefox  
·      Safari 
·      Opera 
 
 
5. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES 



Når du accepterer brugen af cookies på hjemmesiden, behandler Pancreascancersymposium.dk / Van 
Hauen personoplysninger om dig i form af din IP-adresse. Formålet med behandlingen er at generere 
statistik over brugen af vores hjemmeside samt at forbedre brugervenligheden af vores hjemmesider. 
Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i Pancreascancersymposium.dk / 
Van Hauens persondatapolitik. 
 
 
6. VIL DU VIDE MERE OM COOKIES? 
Minimumskravene til information om hjemmesiders brug af cookies følger af ”Bekendtgørelse om krav 
til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr” 
(cookiebekendtgørelsen). 
Læs mere om det juridiske grundlag for brug af cookies i cookiebekendtgørelsen samt 
Erhvervsstyrelsens cookievejledning. 
 
7. HAR DU SPØRGSMÅL OM COOKIES PÅ HJEMMESIDEN? 
Hvis du har spørgsmål om cookies på hjemmesiden eller om Pancreascancersymposium.dk / Van 
Hauens cookiepolitik, er du meget velkommen til at kontakte Pancreascancersymposium.dk / Van 
Hauen. Du finder kontaktinformationer nederst på siden.  +45 23444340  
E-mail.: dvh@vanhauen.dk / 
 
CVR:     40321543 
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