OM DENNE HJEMMESIDE
Velkommen til Midsonas hjemmeside! Midsona sætter pris på din interesse i vores virksomhed og vores
hjemmeside. Venligst læs denne information før du bruger hjemmesiden.
Informationen på denne hjemmeside er generel og bør ikke anvendes alene til at træffe vigtige
beslutninger. Om end vi konstant arbejder på at sikre, at hjemmesiden er akkurat og opdateret, kan
skrivefejl, eksterne influenter eller tekniske fejl resultere i forkert information. Midsona AB kan derfor
ikke garantere og tage ansvar for og forsikre, at informationen er akkurat, komplet og opdateret, selv
om det er vores mål.
COPYRIGHT
Indholdet på denne hjemmeside tilhører Midsona AB (publ) samt dets datterselskaber (som er Midsona
Sverige AB, Midsona Norge AS, Midsona Danmark A/S, Midsona Finland Oy, Vitalas AB, Vitalas A/S,
Vitalas AS og Vitalas Oy) og er beskyttet af svensk og international lov om ophavsret.
Uautoriseret brug og distribution af indholdet på denne hjemmeside kan føre til brud på ophavsret,
varemærke og/eller svensk og international lov samt medføre sagsanlæg.
Indholdet må ikke tilrettes, transmitteres, reproduceres, trykkes, udliciteres, overføres eller sælges uden
skriftligt tilsagn fra Midsona.
Denne hjemmeside kan indeholde billedmateriale, som tilhører andre indehavere af ophavsretten.
LINKS
Alle links til dette websted skal være til hjemmesiden medmindre andet er aftalt med Midsona. Når der
foretages links, skal al materiale fra denne hjemmeside åbnes i et separat vindue og må ikke vises i
forbindelse med varemærker og logoer fra andre hjemmesider.
OVERSÆTTELSE
Den engelske hjemmeside er en oversættelse fra svensk. I tilfælde af afvigelser går den svenske version
forud.
COOKIES
Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekst fil, som vores hjemmeside overfører til din hjemmeside.
INDHOLD
For at vi kan anvende cookies, skal brugeren give sin godkendelse hertil i henhold til gældende lov. Ved
at du konfigurerer din browser til godkendelse af cookies, betragtes dette som dit tilsagn.
HVORDAN UNDGÅR MAN COOKIES?
Hvis du ikke godkender Midsonas brug af cookies på vor hjemmeside, kan du konfigurere din browser til
ikke at godkende cookies, ved at ændre opsætningen i browser indstillingerne. Hvis du har behov for
yderligere information, kan du søge denne i din browser support.

HVAD ANVENDES COOKIES TIL?
Informationen på en cookie gør det muligt at se, hvor mange besøgende vi har på vor hjemmeside samt
følge, hvordan de anvender den. Vi indsamler statistikker, i samlet form, med analyseværktøjet Google
Analytics. Med vort kendskab til vor hjemmeside, er vi dermed i stand til at udvikle og forbedre denne.
For yderligere information om cookies henvises til PTS website http://www.pts.se/enGB/Industry/Regulations/Legislation/Electronic-Communications-Act/FAQ-about-cookies/
KONTAKT
Hvis du har spørgsmål vedrørende indholdet på dette websted bedes du venligst sende en e-mail til
Midsona Group (mail to: gdpr@midsona.com)

