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Cookiepolitik 

 

Generelt 
Når du besøger www.juramed.dk (Patienterstatninghjælp og Juramed A/S), vil cookies relateret til 

din brug af hjemmesiden blive gemt i din browser. På denne side kan du læse om hvilke cookies, 

der bliver brugt, og med hvilket formål og hvordan du kan ændre dine cookie-indstillinger. 

 

Hvad er cookies? 
Cookies er små tekstfiler, der bliver gemt i din browser (fx. Internet Explorer, Chrome, Safari eller 

Firefox), når du besøger hjemmesider. Cookies gør det nemmere for dig at navigere online, da 

information om tidligere besøgte hjemmesider og oplysninger du har opgivet på hjemmesider 

m.m. bliver gemt. 

 

Hvorfor bruger vi cookies? 
På www.juramed.dk bruger vi cookies til forskellige formål: 

Nødvendige cookies 

Disse cookies bruges til at identificere dig som en unik bruger, når du indtaster data på 

hjemmesiden. 

Ydeevne- og funktionalitetscookies 

For at huske brugerpræferencer, måle og forbedre ydeevnen af elementer på hjemmesiden og for 

at beskytte dine data fra uautoriseret adgang, bruger vi cookies. 

Statistikcookies 

For at måle antallet af brugere, interaktioner og varighed af besøg på hjemmesiden m.m., bruger 

vi cookies. 

Markedsføringscookies 

For at kunne tilbyde relevant annoncering, bruger vi cookies til at koordinere vores annoncer på 

tværs af enheder, hjemmesider og browsere. 

Hvilke cookies bruger vi? 

Vi bruger sessionscookies og vedvarende cookies. 

 

Sessionscookies er midlertidige og gemmes kun i din browser i max. 1 time, eller indtil du lukker 

browseren. Denne type cookies gør, at hjemmesiden husker de oplysninger, du angiver, når du fx 

anmelder en sag eller uploader dine dokumenter. 

http://www.juramed.dk/
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Med vedvarende cookies gemmer vi oplysninger om dit besøg i en længere periode. På den måde 

vil hjemmesiden huske dine informationer og indstillinger, næste gang du besøger siden. 

Vedvarende cookies er gemt i din browser i op til 12 måneder, eller indtil du sletter dem manuelt. 

 

Ændring af cookiepræferencer 
Første gang du besøger www.juramed.dk, vil du blive bedt om at godkende brugen af cookies. Du 

får også muligheden for at vælge dine egne cookiepræferencer. Dine valg knyttes til din IP-adresse 

og bliver gemt i 12 måneder, eller indtil du sletter dine cookies.  

Hvis du ønsker at undgå cookies, kan du enten slette eksisterende cookies, blokere potentielle 

cookies eller modtage en advarsel før cookies bliver gemt i din browser. Måden, du ændrer dine 

cookieindstillinger, afhænger af din browser. Du kan nemt finde information om dine 

cookieindstillinger ved at trykke 'F1' og søge efter 'cookies'. 
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