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Tak for at du besøger vores hjemmeside.

1. Informationsansvarlig

Den enhed, der er ansvarlig for kontrollen med enhver form for information, der indhentes via denne
hjemmeside (herefter kaldet ”den ansvarlige” eller ”Eurofins”) er:

Eurofins NSC Danmark A/S
Smedeskovvej 38, 8464 Galten Danmark

Eurofins respekterer alle hjemmesidebrugeres privatliv og sørger for, at de personlige oplysninger, der
modtages eller formidles af dig gennem brugen af vores hjemmesider, behandles fortroligt.

Disse informationer om cookies definerer det grundlag, på hvilket alle data, som Eurofins indhenter om dig
gennem sporingsteknologier såsom cookies, behandles. Dette indbefatter information om cookies og en
forklaring på, hvorfor de anvendes. Informationerne har til formål at give dig en bedre forståelse for, hvad
cookies er, og hvilken rolle de spiller, når du besøger vores hjemmeside. Europæisk lovgivning kræver, at
de ansvarlige for alle hjemmesider, der anvender cookies, sørger for at holde dig velinformeret om disse,
og at du aktivt udtrykker dit samtykke til indhentning og lagring af de oplysninger, som indsamles ved hjælp
af cookies. Hvis du har spørgsmål om disse informationer om cookies, eller hvis du ønsker at fremsende
en anmodning med relation til dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os via nedenstående e-mail:

GDPR@eurofins.dk

2. Hvilke oplysninger indsamler Eurofins om mig?

Eurofins indsamler eventuelt oplysninger om dig, når du bruger denne hjemmeside. De oplysninger vi
indsamler om dig indbefatter:

Din identitet (fx IP-adresse).

Oplysninger om enhedsopsætning såsom browsertype, browsersprog, dato og tidspunkt for din
anmodning og henvisende URL.

Dine præferencer såsom sprogindstillinger, hjemmesidemeddelelser eller advarsler.

Din placering.

Hvilket indhold du ser, eller hvilke sider du besøger.

Søgninger som du udfører via søgefunktionen på vores hjemmeside.

3. Hvordan indsamler Eurofins oplysninger om mig?

mailto:GDPR@eurofins.dk


3.1 Vi indsamler oplysninger og dig via vores hjemmeside gennem brugen af cookies.

Vi indsamler oplysninger om dig, når du bruger vores hjemmeside eller ser indhold, som stilles til rådighed
af Eurofins. Visse af disse oplysninger indsamles automatisk gennem cookies og gemmes i serverlogs.
Herudover anvender vi forskellige teknologier til at identificere din placering, herunder IP-adressen, som
for eksempel giver Eurofins oplysninger om, hvilket land eller hvilken by du befinder dig i.

3.1.1 Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som en hjemmeside gemmer på din computer eller på din mobile enhed, når
du besøger hjemmesiden. Den gør det muligt for hjemmesiden at huske dine handlinger og præferencer
(såsom login, sprog, fontstørrelse og andre skærmpræferencer) i en vis tidsperiode, således at du ikke
skal genindtaste eller genvælge disse indstillinger, hver gang du vender tilbage til hjemmesiden eller
browser fra en side til den næste.

Der findes forskellige cookies. Nogle cookies, som beskrevet nedenfor, udvider funktionerne på vores
hjemmeside og forbedrer din brug af vores hjemmeside, og andre er vigtige, for at hjemmesiden kan
fungere korrekt eller kan fungere i det hele taget.

3.1.2 Hvilke cookies anvendes på Eurofins’ hjemmeside, til hvilke formal gemmes de og hvor
længe gemmes de?

Absolut nødvendige cookies: Disse cookies er en væsentlig forudsætning for, at du kan navigere rundt
på en hjemmeside og bruge dens funktioner såsom at opnå adgang til sikrede områder. Uden disse
cookies kan servicer som hjemmesidebrugere gerne anvender, fx indkøbskurve eller elektronisk
fakturering, ikke stilles til rådighed. Absolut nødvendige cookies anvendes til at gemme et unikt datanavn
for at håndtere og identificere brugeren som en unik bruger i forhold til andre brugere, som er inde på
hjemmesiden samtidig, og dermed kunne yde en konsistent og præcis service til denne bruger.

Disse cookies muliggør servicer, som hjemmesidebrugerne specifikt har bedt om.

Der er tale om førstepartscookies, som lægges af webserveren for den side, som du besøger, og som
deler samme domæne. De er permanente og slettes efter ét år.

Ydelsescookies: Disse cookies indsamler oplysninger om brugerne såsom sideupload-hastighed,
internetforbindelseshastighed, browsertype, enhedstype, skærmstørrelse osv. for at kunne evaluere
hjemmesidens ydelse og muliggøre forbedringer. Når disse oplysninger er blevet indsamlet, gøres de
direkte anonyme. De sættes af en tredjepartsservice kaldet Google Analytics. Denne service indsamler
oplysninger i et aggregeret (dvs. anonymt) format, herunder antallet af besøgere på siden, hvor brugerne
kommer fra, og hvilke sider de besøger. Disse cookies er inddelt i session-cookies, som slettes, når
brugeren lukker browseren ned, og permanente cookies, som forbliver på brugerens computer/enhed i en
foruddefineret tidsperiode (som regel to år).

Funktionalitetscookies: Disse cookies husker automatisk de valg, som brugerne har truffet tidligere, for
at forbedre deres oplevelse, når de besøger hjemmesiden næste gang (hvor brugerne for eksempel
vælger deres foretrukne sprog eller hvor indstillinger huskes, for eksempel om de har logget ind før).
Sådanne cookies anvendes ligeledes til at forhindre, at brugerne tilbydes en service, som de allerede er
blevet tilbudt og har afvist. Disse cookies er permanente og gemmes som regel i ét år.

Nogle af dem sættes efter visning af et funktions-popup-vindue for at forhindre det i at blive vist igen på en



specifik side, mens andre fastsætter, om et banner skal vises nederst i midten på alle hjemmesidens
enkelte sider, med det formål at reklamere for tilstedeværelsen af funktionshjemmesider for Eurofins 30-
års jubilæum. Hvis sidstnævnte cookie ikke forefindes, vises banneret.

Der er tale om førstepartscookies, som lægges af webserveren for den side, som du besøger, og som
deler samme domæne.

Annonceringscookies: Disse cookies sporer brugernes browseraktiviteter på hjemmesider og indsamler
oplysninger om brugernes browsingvaner. De anvendes dels til at vise reklamer, som er mere relevante
for hjemmesidens brugere og deres interesser, dels til at begrænse antallet af gange, som brugerne ser
en reklame. Herudover bruges de til at måle effektiviteten af reklamekampagner. Disse cookies indeholder
en unik datanøgle, der kan kende forskel på individuelle brugeres browsingvaner, eller lagringskoder, der
kan oversættes til et sæt browsingvaner eller præferencer ved hjælp af oplysninger, der er gemt et andet
sted. De husker, at en bruger har besøgt en bestemt hjemmeside, og disse oplysninger videregives til
andre organisationer såsom reklamebureauer. De oplysninger, der er indeholdt i sådanne cookies, sættes
og kontrolleres af disse tredjepartsfirmaer.

Alle cookies anvendes kun til ovennævnte formål og til at yde en bedre service til alle vores
hjemmesidebrugere, så vi kan præsentere vores hjemmeside, servicer og produkter for dig på den bedst
mulige måde.

Bemærk, at på denne hjemmeside suppleres Google Analytics-koden af “anonymizeIP” for at sikre en
anonymiseret indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-maskering).

YouTube

Vi er interesserede i at kunne tilbyde dig information via af et bredt udvalg af multimedier. Derfor anvender
vi videoer fra YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA). Det retslige grundlag
herfor findes i Persondataforordningen Art. 6, stk. 1 lit. f).

Integreringen anvendes i en form, hvor privatlivsindstillinger er en del af løsningen – kaldet non-cookie
løsning, hvilket betyder, at alene når en video afspilles via YouTube, placeres der cookies og pixel tags til
brug for reklame og søgeresultater. Når du afspiller en video via YouTube vil følgende information blive
overført til Google, i rollen som YouTube operatør:

IP-adressen,

den specifikke adresse på den besøgte hjemmeside,

det overførte ID på browseren

system dato og tid for opkaldet,

eksisterende cookies der kan anvendes til at identificere din browser.

Denne behandling af data ske under det fulde ansvar fra Google som operatør for YouTube. Vi har
hverken viden om eller indflydelse på, hvilke data (og hvordan de) behandles. Du kan finde mere
information herom her. Venligst noter dig, at Google muligvis modtager yderligere information via cookies,
der allerede er installeret på din computer. Vi har hverken viden om eller indflydelse på hvilke data (og
hvordan de) behandles. YouTubes privatlivspolitik kan findes her.

Deling på Sociale Medier

Artikler på vores hjemmeside kan let og hurtigt deles på sociale netværk som fx Facebook, Twitter og

https://www.google.com/analytics
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Google+. Til brug herfor har vi oprettet ”delings-knapper” – de beskytter også dine informationer. Normalt
vil disse delings-knapper betyde, at når du besøger en hjemmeside, bliver din IP-adresse samt
aktiviteterne på hjemmesiden registreret. Dette sker også selvom du ikke klikker på nogle knapper. For at
undgå dette, anvender Eurofins Shariff-metoden. Vores delings-knapper skaber ikke direkte forbindelse til
det sociale netværk, før du aktivt klikker på delings-knappen. Hvis du allerede er logget ind på et socialt
netværk, vil dette ske på Facebook og Google+ uden at skulle åbne et ekstra vindue op. På Twitter vil et
popup-vindue komme til syne, hvor du har mulighed for at ændre på indstillingerne inden deling.

Som bruger kan du dele indholdet af vores hjemmeside på sociale netværk uden, at det bliver muligt at
danne surfe-profiler. Eurofins anvender Shariff-metoden for at beskytte dine privatlivsindstillinger i videst
mulig grad inden for rammerne af nutidens teknologi.

Shariff-metoden anvendes af mange hjemmesider til beskyttelse af deres brugere. Dette er et initiativ taget
af Heise.de Du kan finde mere information her: Initiative of heise.de for a 2-click method called "Shariff".

Links til privatlivsindstillinger:

https://www.facebook.com/about/privacy/

https://twitter.com/privacy?lang=de

https://policies.google.com/?hl=de

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

3.1.3 Hvordan kan du kontrollere disse cookies?

Du kan kontrollere og/eller slette cookies, som du ønsker. Du kan slette alle cookies, som allerede
forefindes, på din computer, og du kan indstille de fleste browsere til at forhindre, at de bliver gemt. Hvis
du gør dette, skal du dog eventuelt manuelt justere visse præferencer, hver gang du besøger en
hjemmeside, og visse servicer og funktioner fungerer muligvis ikke.

Du kan finde flere generelle oplysninger om cookies og om, hvordan du kan deaktivere dem via din
browser, her: http://www.allaboutcookies.org/.

Du kan nemt tillade eller afvise cookies på denne hjemmeside ved at indstille dine præferencer via det
relevante link, som forefindes på hver Eurofins-hjemmeside under ”Cookie Preference”.

3.2 Vi indsamler oplysninger om dig via web beacons og tracking

Vi anvender software, der minder om cookies, kendt som web beacons. Web beacon er en teknik brugt til
at spore hvem der læser på en hjemmeside eller læser en e-mail. Hvornår og fra hvilken computer.
Teknikken kan også anvendes til at omdirigere brugeren til en tredjeparts hjemmeside til brug for sporings
formål. Det er ikke muligt at afvise brugen af web beacons. Du kan imidlertid, da disse web beacons
anvendes i forening med cookies, aktivt deaktivere dem ved at indstille din browser til at begrænse eller
blokere cookies.

Vi anvender også ETag, hvilket er et http søgefelt i den valgte browser, der hovedsagligt anvendes til at
validere lagringen af bl.a. cookies og tillade mere effektiv browsing. ETag anvendes også til cookie-
lignende formål. Vi anvender endvidere Script (fx JavaScript) samt øvrige komponenter (fx plugins som
Adope Flash). Du kan deaktivere disse Scripts via din browsers opsætning.

http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy?lang=de
https://policies.google.com/?hl=de
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy
http://www.allaboutcookies.org/


3.3 Vi indsamler oplysninger om dig via tredjepart

Vi bruger data fra tredjeparten Google Analytics, fx alder, køn og interesser, til at samarbejde med firmaer,
der indsamler oplysninger om dine onlineaktiviteter, for at kunne levere reklamer, der passer til
dineinteresser og præferencer. For eksempel vil du eventuelt kunne se visse reklamer på denne eller
andre hjemmesider, fordi vi har en kontrakt med Google og andre lignende firmaer for at rette vores
reklamer mod relevante personer baseret på oplysninger, som vi eller de har indsamlet, herunder
oplysninger, som er blevet indsamlet ved hjælp af automatiske metoder (såsom cookies eller web
beacons). Disse firmaer anvender ligeledes automatiserede teknologier til at indsamle oplysninger, når du
klikker på vores reklamer, hvilket hjælper os med effektivt at følge og styre vores marketingsaktiviteter.

Du kan afvise den automatiserede indsamling af oplysninger via tredjeparters reklamenetværker til formål
for visning af reklamer, der er rettet mod dine interesser, ved at åbne fravalgsklausulsiden for ”Self-
Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising” under http://www.aboutads.info/choices/ samt
ændre eller fravælge dine præferencer for Google Display Network under
http://www.google.com/ads/preferences/. Eftersom disse fravalgs- og præferencekontrolsider er specifikke
for hver individuel browser, der anvendes til at besøge siden, og da denne side ikke administreres af
Eurofins, kan vi ikke udføre fravalgsfunktionen på dine vegne.

4. På hvilket/hvilke grundlag behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi har brug for dit samtykke for at kunne bearbejde dine data via brugen af cookies. Du kan til enhver tid
tilbagekalde dit samtykke helt eller delvist ved at ændre dine præferencer via det relevante link, som
forefindes på hver Eurofins-hjemmeside under ”Cookie Preference”.

5. Hvem overføres mine personlige oplysninger til?

Dine personlige oplysninger kan blive overført til enhver Eurofins-partner (her finder du en liste over
partnerne: https://www.eurofins.com/). Vi sælger ikke og videregiver ikke på anden måde personlige
oplysninger om vores hjemmesidebrugere til tredjeparter, undtagen som beskrevet nedenfor.

Til pålidelige virksomheder eller personer, som bearbejder dine personlige oplysninger for os
baseret på vores instrukser og under overholdelse af vores web-databeskyttelseserklæring.

Til tjenesteydere, som vi har bedt om at udføre servicer på vores vegne. Disse tjenesteydere er
kontraktmæssigt afholdt fra at bruge eller videregive oplysningerne, undtagen til udførelse af
servicerne på vores vegne eller for at kunne overholde lovmæssige krav.

Til firmaer, organisationer eller individer uden for Eurofins, hvis vi har god grund til at tro, at adgang,
anvendelse, lagring eller videregivelse af oplysningerne er nødvendigt inden for rimelighedens
grænser til formål for:

Håndhævelse af gældende forretningsbetingelser, herunder efterforskning af potentielle
overtrædelser.

Overholdelse af relevant lovgivning, bestemmelser, retslige procedurer eller retskraftige
myndighedsanmodninger.

Identificere, forhindre eller på anden måde håndtere svindel, sikkerhedsmæssige eller
tekniske forhold.

Beskyttelse mod overtrædelse af Eurofins’ rettigheder, ejendom eller sikkerhed, herunder
vores brugere eller offentligheden, som påkrævet eller tilladt af lovgivningen.

Samarbejde med kontrolorganer eller retshåndhævende myndigheder, hvis vi i god tro mener, at vi

https://www.google.com/analytics
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.google.com/ads/preferences/
https://www.eurofins.com/


har pligt til at videregive disse oplysninger i forbindelse med identifikation af kriminalitet, opkrævning
af skat eller told, for at overholde enhver gældende lov eller retskendelse fra en domsmyndighed,
eller i forbindelse med retssager.

Til tredjeparter som del af en fusionering, overtagelse eller konkurs i tilfælde af, at vi sælger eller
overfører hele eller en del af vores forretning eller vores aktiver (herunder i tilfælde af konkurs).

6. Vil mine oplysninger blive overført til steder uden for EU?

Dine personlige oplysninger kan blive overført til steder uden for EU, hvis en af ovennævnte modtagere
befinder sig uden for EU, herunder kun til lande, for hvilke:

Europa-Kommissionen har udstedt en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (som
garanterer, at et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau med relation til personlige oplysninger tilbydes i
det land).

Du har givet dit udtrykkelige samtykke.

Passende sikkerhedsforanstaltninger er blevet stillet til rådighed, herunder almindelige
databeskyttelsesklausuler (som kan findes her https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en)
eller Privacy Shield Certification (selskaber omfattet heraf kan ses her
https://www.privacyshield.gov/list).

7. Hvilke rettigheder har jeg i forhold til mine personlige oplysninger?

Du har ret til at bede om:

adgang til og ændring af dine oplysninger;

begrænsninger i behandlingen af dine oplysninger;

rettigheder i forhold til portabiliteten af de oplysninger, du har givet os;

tilbagetrækning af dit samtykke;

sleting af dine oplysninger.

Du har ligeledes ret til at klage til den relevante, nationale databeskyttelsesmyndighed i tilfælde af, at dine
rettigheder ikke overholdes. Du kan få et overblik over de nationale beskyttelsesmyndigheder på dette link:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

8. Links til andre hjemmesider

Vi stiller links til andre hjemmesider til rådighed, så du nemmere kan finde yderligere informationer. Disse
hjemmesider anvender eventuelt deres egne databeskyttelseserklæringer, og vi anbefaler, at du læser
dem, hvis du besøger en hjemmeside via et af vores links. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på eller
anvendelsen af hjemmesider, som besøges via et af disse links.

9. Ændringer til denne Cookie politik

Vi opdaterer denne cookie politik løbende på vores hjemmeside, hvorfor du bør være opmærksom på
opdateringer, når du besøger vores hjemmeside. Du kan altid se øverste i dokumentet, hvornår politikken
senest er blevet opdateret.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://www.privacyshield.gov/list
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

