
Håndtering af Cookies i WeCare Holding 

Vi bruger cookies på følgende hjemmesider, som tilhører virksomheder, der er koncern-fælles med 
WeCare Holding: 

• www.alleslaegehus.dk 

• www.vikteam.dk 

 for at understøtte funktioner på hjemmesiden og i forhold til sikkerhedsmæssige foranstaltninger 
og i relation til at håndtere dit eventuelle samtykke til anvendelse af cookies. I vores cookie politik 
kan du læse, hvordan vi håndterer anvendelsen af cookies. 

Kontaktoplysninger: 

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, så kan det ske ved at 

kontakte os på denne mailadresse: dpo@wecarehld.dk  

Hvad er en cookie? 

En cookie er en lille datafil, som en hjemmeside gemmer på dit it-udstyr. Det kan være din 
computer, tablet og smartphone. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere, din 
færd på hjemmesiden.  

I dag bruger stort set alle hjemmesider cookies. I mange tilfælde er cookies nødvendige for at 
levere ordentlig service til brugeren på hjemmesiden.  

En cookie er en passiv fil, der hverken kan indsamle de oplysninger, der er lagret på din computer 
eller sprede nogen former for virus og andre skadelige programmer.  

Nogle cookies gemmes kun på dit it-udstyr, i den tid du har din browser åben, de kaldes 
sessionscookies. Andre cookies gemmes på dit it-udstyr i et længere tidsrum også efter browseren 
er lukket, de kaldes for vedvarende cookies. Når du vender tilbage til en hjemmeside, bliver 
cookien typisk fornyet helt automatisk.  

Ofte gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden. Disse cookies kaldes 
tredjeparts-cookies og anvendes ofte til statistiske og markedsføringsmæssige formål.  

mailto:dpo@wecarehld.dk


Cookies på www.alleslaegehus.dk  

Vores formål med cookies på denne hjemmeside er kun af nødvendige og sikkerhedsmæssige 
årsager. Vi denne cookie til at opbevare dit svar på samtykke og ikke med henblik på hverken 
markedsføringsmæssige eller salgsmæssige formål.  

Vi anvender ingen tredjepartscookies og deler ikke data med tredjepart. Der er mulighed via 
samtykke-form, at fravælge visse cookies 

Cookies på www.vikteam.dk 

Vores formål med cookies på denne hjemmeside er både af nødvendige og sikkerhedsmæssige 
årsager, samt markedsføringsmæssige salgsmæssige formål. Følgende cookies kan sættes på 
hjemmesiden: 

Navn Udbyder Formål Udløb Type 
_ga Google Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik 

over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. 
2 år HTTP 

_gid Google Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik 
over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. 

1 dag HTTP 

Der er mulighed via samtykke-form, at fravælge visse cookies 

 

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?  

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-
udstyr. Du kan normalt finde dine cookieindstillinger i den browser du anvender. De fleste moderne 
browsere kan både slette cookies manuelt, automatisk eller helt forbyde hjemmesider at sætte 
dem.  

 


