Vores Privatliv
& Cookie Politik
Privatlivspolitik gældende for
Intersurgical’s hjemmeside
Ved at gå ind på og fortsætte med at bruge dette websted,
accepterer du hermed betingelserne for denne privatlivs
politik. Hvis du er uenig i denne fortroligheds politik, følg da de
forskellige afsnit i denne privatlivs politik, eller afslut fra dette
websted. I de nævnte retninger.

Ikke personlige oplysninger, indsamles automatisk
Intersurgical Ltd. (herefter benævnt Intersurgical) er forpligtet til
at beskytte privatlivets fred for sine besøgende på internettet.
Vær opmærksom på, at vi monitorerer statistikker om vores
brugere, besøgssteder og oplysninger om webstedets ydeevne.
Disse statistikker deles ikke med tredjeparter og indeholder
ikke personlige oplysninger. (For mere information, se afsnittet
“Besøgsidentifikation og hvordan vi anvender cookies “).

Personlig information
For at kunne svare på dine henvendelser eller styre fremtidige
interaktive brugerfunktioner, kan det være nødvendigt at
bede om personlige oplysninger, som dit navn, adresse,
e-mail-adresse og telefonnummer. Hvis du efterspørger en
tjeneste, eller sender indhold til dette websted, kan det være
nødvendigt at kontakte dig for yderligere oplysninger, som
er nødvendige for at behandle/opfylde din forespørgsel. Vi
anvender udelukkende dine oplysninger for at efterkomme dit
ønske, og for at færdigbehandle din forespørgsel. Medmindre
det er tvunget af den gældende lovgivning, videregiver vi ikke
denne infromation til tredjemand, uden din tilladelse. Undtagen
hvis det er nødvendigt, for at behandle din forespørgsel, eller
efterkomme din anmodning.
Hvis du giver særskilt samtykke, kan vi bruge oplysningerne til
at kontakte dig via mail, e-mail eller telefon, for at informere dig
om nye produkter, tjenester eller kampagner, som vi tilbyder.
Du kan finde instruktion om, hvordan du nægter at modtage
oplysninger om nye produkter, tjenester eller kampagner i
samme email eller mail. Alternativt, kan du kontakte os via vores
hjemmeside.
Du kan være sikker på, at personlige oplysninger, der er
indsamlet som følge af dit svar på en af vores e-mail marketingkampagner, bliver gemt hos Dotmailer, leverandøren
af vores service, indtil du anmoder om, at den fjernes, eller
du afmelder dig. Ved at blive i denne database, betyder det
at du modtager regelmæssig produkt, begivenhed elle anden
serviceopdatering, så længe du ikke afmelder dig. Alt indhold
er udført af vores interne marketings team.

Bemærk, at andre Intersurgical virksomheder ikke
betragtes som tredjeparter. Du kan finde de øvrige
Intersurgical virksomheder i webstedet ‘Kontakt os’
http://www.intersurgical.com/contact. Disse virksomheder
er databehandlere af dine givne data via vores hjemmeside.
Dette websted kan bruge teknologi, som giver os mulighed
for at indsamle visse tekniske oplysninger som din IP-adresse,
din browser type, adressen på Intersurgical-webstedet,
som du har åbnet, og tidspunktet du var på dette websted.
Disse oplysninger bruges til at løse hændelser og fejl på
hjemmesiden og bevares i 6 måneder efter dit besøg på
hjemmesiden og bliver irreversibel slettet efter det.
Vi bruger også Google Analytics på hjemmesiden til at
forbedre vores produkter og tjenester. Vi bruger Google
Analytics leveret funktionalitet til IP-anonymisering. Du kan
gennemgå Google Analytics privatlivspolitik her
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
og mulighed for at fravælge Google Analytics her
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analytics
data opbevares i 50 måneder efter dit besøg på hjemmesiden
og bliver irreversibelt slettet efter det.
Intersurgical bruger også Produktet: Lead Forensics, på vores
hjemmesider til salg og markedsføring. Denne software fungerer
på baggrund af reverse business IP tracking. En lille sporingskode
er placeret på vores hjemmeside (er), som gør det muligt for
os at identificere virksomhedens IP-adresser på vores website
besøgende. Oplysningerne indsamlet af denne software på
Intersurgical websites er begrænset til virksomhedens IP-adresse,
browser type, enhedstype, dato og klokkeslæt for besøget.
Virksomhedens IP-adresse matches derefter til en database med
kontaktpunkter, der viser disse oplysninger til sine kunder, som
potentiel kontakt til den besøgende organisation (leveret af Lead
Forensics på et yderligere købsbasis). For mere information, læs
venligst deres software data compliance dokument
https://www.leadforensics.com/software-data-compliance.

Sikkerhed
Bemærk, at selvom ingen systemer af teknologi er ufejlbarlig,
har Intersurgical forsøgt at gøre alle foranstaltninger der
er nødvendige, for at forhindre uautoriseret adgang til eller
ukorrekt brug af dine personlige oplysninger.

Nøjagtighed på indsamlede data
Intersurgical vil på eget initiativ eller på din anmodning
opdatere eller slette eventuelle fejlagtige eller forældede
opbevarede personoplysninger, i forbindelse med driften af
dette websted.

Besøgers identifikation, og hvordan vi bruger cookies
Cookies’ kan placeres på din computer for at give os mulighed for at identificere dig. Dette gør det muligt for os at tilpasse webstedet
til brugeren og se, hvordan og hvornår bestemte brugere besøger webstedet. Dette gør det muligt for os at forbedre hjemmesiden
løbende for en bedre brugeroplevelse. Brug af cookies er en industristandard. Cookies gemmes på din computer, og bruges kun til at
se oplysninger på din harddisk, der blev lagt der af en cookie fra dette websted. Følgende cookies bruges på vores hjemmeside:
Cookie type

Cookie navn

Formålet med cookies og andre oplysninger

Session

ASP.NET_SessionId

At bestemme brugerens sessionstilstand.
Sessionsnøglen, der er gemt i sessions cookien, indeholder kun et tilfældigt tal-identifikator, der
bruges til at indeksere serverens sessioncache, der er ingen andre oplysninger, der er eksponeret i
sessions cookien.
Denne cookie er nødvendig for korrekt hjemmesidefunktionalitet og udløber, når browseren slutter.

Sikkerhed

_RequestVerificationToken

Dette er et anti-forfalskningstegn, som garanterer, at anmodningen er lavet af brugeren. Denne
cookie er nødvendig for korrekt hjemmesidefunktionalitet og udløber, når browseren slutter.

Indstillinger

cc_bar

For at vi skal være sikre på, at du er blevet informeret om vores cookies politik, eller at du
har afmeldt cookies, skal vi placere vores cookie på din enhed, så vi kan vide, at du ikke
placerer andre cookies næste gang du besøger. Denne cookie er nødvendig for korrekt
hjemmesidefunktionalitet og udløber efter en måned.

Google Analytics
cookies

_ga, _gat, _gid

Hovedformålet med disse cookies - ydeevnen af hjemmesiden, bruges til at skelne brugeres.
IP-adresser er anonymiseret.
Disse cookies er valgfrie, og de udløber efter en måned (_gid), 2 år (_gat) eller når browseren
sessionen slutter (_ga).

Google cookies

Forskellige

Vi kan ikke kontrollere disse tredjeparts cookies. Se venligst oplysninger om Google cookie her
(https://www.google.co.uk/intl/en/policies/technologies/types/)

YouTube cookies

Vi kan ikke kontrollere disse tredjeparts cookies. Se venligst oplysninger om Google cookie her
(https://www.google.co.uk/intl/en/policies/technologies/types/)

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du indstille din
webbrowser til at undgå dem.
Browserproducenterne har hjælpesider vedrørende
cookiehåndtering i deres produkter. Se venligst nedenfor
for mere information

•
•
•
•

Besøgendes adfærd
Som bruger er du ansvarlig for at bruge vores hjemmeside
på en lovlig måde, som ikke vil skade, afbryde eller forringe
vores hjemmeside på nogen måde. Skriftligt samtykke fra
Intersurgical er påkrævet, hvis du ønsker at kopiere vores
materiale på nogen måde.

Ophavsret

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari (Desktop)

For andre browsere, bedes du kontrollere hjælpelinjen i din
browser for instruktioner, da hver browser er anderledes.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider.
De vigtigste websteder omfatter YouTube, Twitter, Facebook,
LinkedIn, Instagram, Adobe Flash og Google Analytics, men vi
har også andre links som foreninger eller eksterne abstracts og
artikler. Når du forlader vores websted og linker til de eksterne
websteder, kan vi ikke kontrollere din beskyttelse og privatliv,
da vi ikke kontrollerer tredjeparts hjemmesider. Der henvises til
disse hjemmesiders privatlivspolitik.

Intersurgicals Site har ophavsret og er beskyttet af loven.
Alt materiale, herunder dokumenter, tekst, grafik, logoer og
videoer, der er vist, er beskyttet af loven. Skriftligt samtykke
fra Intersurgical er påkrævet, hvis du ønsker at kopiere vores
materiale på nogen måde

Ændringer
Intersurgical kan ændre adgangen til dette websted eller ethvert
indhold, til enhver tid med eller uden varsel. Hvis vi foretager
ændringer vedrørende cookies, informerer vi dig ved dit første
besøg på hjemmesiden.

Howard Bellm
Managing Director 		
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