PRIVATLIVS– OG COOKIEPOLITIK HOS HJERTEDOKTOREN
Hos HjerteDoktoren tager vi beskyttelsen af dine data alvorligt, og vi har derfor udarbejdet denne privatlivs- og
cookiepolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data på vores hjemmeside. Vi henviser også til vores
persondatapolitik for en uddybning af håndteringen af oplysninger vedrørende patienter.
Behandling af persondata
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.
Brug af cookies
Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores
indhold. Inden du bruger siden første gang, skal du acceptere brugen af nødvendige cookies eller tillade alle
cookies. Hvis du klikker på ”Vis detaljer” i samtykkeboksen, kan du læse mere om, hvilke specifikke cookies
hjemmesiden anvender og hvor længe de opbevares.
Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit
besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder
ikke virus.
Vi bruger både nødvendige cookies og cookies til statistik. Nødvendige cookies hjælper med at gøre
hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre
områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.
Tredjepartscookies bruges til at lave statistik på dine besøg på hjemmeside. Her bruger vi cookies til at vide,
hvilke sider du besøger og hvor lang tid du er på dem. Vi benytter os af Google Analytics til dette formål.
Når der sendes statistikdata til Google fra hjemmesiden, medsendes ingen personfølsomme oplysninger som
f.eks. cpr-nr. IP-adresse, navn, adresse el.lign. I stedet sendes normale trafikdata som tidspunkt, samt hvilken
side man er på.
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.
Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og
udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Hvis du sletter eller blokerer cookies,
vil indholdet kunne blive mindre relevante for dig. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt
samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
En cookie har en udløbsdato, det vil sige, at den på et bestemt tidspunkt automatisk bliver slettet fra din
computer. Cookiernes levetid kan variere, alt efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookies
forsvinder, så snart du lukker browservinduet, mens andre kan eksistere i flere år. De fleste udbydere anvender
12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik- og indholdsrelaterede cookies. Bemærk, at levetiden
forlænges efter hvert besøg.
Sådan afviser eller sletter du dine cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser eller slette dine
cookies. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom
på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services
forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager. Læs mere her:
Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.
Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få

ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til
dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret,
individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du
velkommen til at kontakte os på telefon 71141471.
HjerteDoktoren
Lindegårdsvej 51, 1.sal
2920 Charlottenlund
Mail: joern@hjertedoktoren.dk

