
Informasjon vedrørende personvern - personvernerklæring 

Dette nettstedet er laget for å gi informasjon om firmaet Novo Nordisk, og om våre 

produkter og tjenester. Denne informasjonen gjelder bare for dette nettstedet og 

beskriver hvordan og hvorfor vi samler informasjon om deg som bruker. 

1. Informasjonen vi samler inn

Vi samler inn informasjon som kan hjelpe oss med å forbedre våre nettsteder/nettsider.

Noen opplysninger ber vi direkte om, mens annen informasjon samles inn automatisk. All

informasjon samlet automatisk lagres i en samlet form og kan ikke brukes til å

identifisere deg som person. I noen situasjoner spør vi om informasjon som kan være

personlig identifiserbar og privat. Den informasjonen vi samler inn kan deles inn i to

hovedkategorier:

a) Samlet besøksstatistikk

b) Personlig identifiserbar informasjon

Vi kobler ikke sammenlagt besøksstatistikk med personlig identifiserbar informasjon. 

Samlet besøksstatistikk 

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi automatisk generell informasjon om 

datamaskinen din og dens beliggenhet, samt nettsiden du kom fra, hvis det er aktuelt. 

Denne informasjonen kan ikke brukes til å identifisere deg som individ. Denne 

informasjonen brukes kun i samlet form for å informere oss om hvor våre besøkende 

kommer fra, hva de ser på og klikker på, og hvor mest tid er brukt. 

Informasjon vi samler inn automatisk: 

Førsteklasses informasjonskapsler (cookies) (dersom du tillater oss å plassere en 

informasjonskapsel (cookie) på datamaskinen) 

Besøks-ID (levert av en informasjonskapsel (cookie) vi plasserer på datamaskinen din 

når det er mulig) 

Henvisning (dvs. hvor du kom fra, for eksempel om du klikket deg inn på våre sider fra 

google.com) 

Dato og klokkeslett for besøket 

Område og språkinnstillinger (for å forstå hvilket land du er i) 

Operativsystem (Windows, OS X, Linux, IOS, Android etc.) 

Nettleser og nettleserversjon (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari etc.) 

Skjermoppløsning (1280x1024, 1024x768, etc.) 

JavaScript-støtte 

Java-støtte 

IP-adresse (datamaskinadresse på internett kun for statistiske formål - ingen personlig 

identifiserbar informasjon samles inn) 

Tittelen/overskriften på siden du ser på 

Nettadressen til siden du ser på 

Tid brukt på siden 

Enhetstype (nettbrett, Smarttelefon, PC/Mac), produsent, operativsystem, mobiloperatør 

Land, område, by, postnummer 



 
 

 

   
 

Søkeord søkt i søkefeltet på nettstedet, og søkeord som resulterte i at det ble klikket på 

URL/siden 

Oppdateringer, klikk på sider, returfrekvens 

Oppføringer, utgangspunkter sidestrøm 

Filnedlastinger 

   

 

2. Hvordan informasjon blir brukt 

Vi samler inn og lagrer personlig identifiserbar informasjon for det formål som er oppgitt 

under innsamlingsprosessen. Når vi er ferdige med å behandle informasjonen for det 

aktuelle formålet, vil vi slette informasjonen for å ivareta personvernet. 

 

 

 

3. Innsamling av sensitive data 

Vi samler ikke inn eller beholder sensitive personopplysninger knyttet til helse, etnisk 

opprinnelse, religiøs tro eller politisk overbevisning osv. på dette nettstedet. I sjeldne 

tilfeller der vi har behov for å samle inn andre sensitive data, vil vi gjøre det i samsvar 

med personvernlovgivningen I Norge. 

 

 

 

4. Beskyttelse av barn 

Det er viktig å ivaret barnas personvern. Novo Nordisk har ikke til hensikt å samle inn 

personidentifiserbar informasjon fra barn (barn er definert som person under 18 år) uten 

tillatelse fra foreldre eller foresatte. Barn bør IKKE sende personidentifiserbar 

informasjon til Novo Nordisk uten eksplisitt tillatelse/samtykke fra foreldre eller foresatte. 

 

Når det er hensiktsmessig, vil vi instruere barn om ikke å sende inn personopplysninger. 

Hvis barnet ditt har sendt inn personopplysninger, og du vil be om at slik informasjon 

fjernes, vennligst ta kontakt med oss (kontaktinformasjon i punkt 11). 

 

 

 

5. Hvordan ivaretar vi datasikkerhet 

Personopplysninger blir samlet inn på denne nettsiden kun i den grad det er nødvendig. 

De innsamlede opplysningene vil ikke under noen omstendigheter bli solgt til en 

tredjepart. 

 

 

 

6. Hvor behandles dataene? 

Eventuelle personopplysninger vi samler inn kan overføres internasjonalt innen Novo 

Nordisk sin globale organisasjon (globalt konsern). Vi har firma-interne retningslinjer for 

å sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå uavhengig av hvor i Novo Nordisk opplysningen dine 

blir lagret. 

 

Her kan du lese mer om personvern i Novo Nordisk: 

https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-

protection.html (og videre derfra finnes også Novo Nordisk sine bindende 

virksomhetsregler (“Binding Corporate Rules”, BCR)). 

 

 

 

7. Opplysninger til tredjepart 

Vi overfører aldri eller selger personlig identifiserbar informasjon om våre besøkende til 

en tredjepart. 

https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html
https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html


 
 

 

   
 

 

Vi vil dele informasjon med våre kontraktsleverandører og rådgivere. For å beskytte 

rettighetene, eiendelene eller sikkerheten til Novo Nordisk, firmaets ansatte og andre, 

eller i tilfelle deler av virksomheten eller eiendeler blir solgt, kan personopplysninger 

imidlertid deles. Enhver slik deling vil i så tilfelle gjennomføres  i tråd med 

personvernlovgivningen. 

 

 

 

8. Rettigheter for de som besøker nettsiden vår 

Du har rett til å vite om vi har lagret personopplysninger om deg, og hvis vi gjør det, kan 

du få innsikt i disse dataene og kreve at dataene blir korrigert, hvis de er unøyaktige. Du 

har også rett til å vite formålet/formålene som ligger til grunn for lagringen, og du kan 

motsette seg at Novo Nordisk bruker dine personopplysninger og kreve at slike 

opplysninger slettes. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å få innsyn i dine 

personopplysninger eller hvis du har noen bekymringer/spørsmål i forbindelse med dette. 

 

 

 

9. Bruk av informasjonskapsler/cookies 

En informasjonskapsel (cookie) er en enkel/liten tekstfil som blir lagret/plassert på 

datamaskinen eller nettbrett/smarttelefon din av serveren som drifter nettsiden; Det er 

bare den serveren som kan hente eller lese innholdet i informasjonskapselen. Hver 

informasjonskapsel er unik for nettleseren din. Den vil inneholde noen anonyme 

opplysninger i form av en unik identifikator, nettstednavnet og noen sifre/tall. Det er 

dette som gjør at et nettsted kan huske hvilke preferanser du har, for eksempel hvilket 

språk du foretrekker for nettstedet. 

 

Hos Novo Nordisk bruker vi kun de informasjonskapsler som er helt nødvendige for at du 

skal kunne bevege deg rundt på nettstedet eller benytte deg av grunnleggende 

funksjoner. Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre funksjonaliteten til nettstedet 

ved å lagre dine preferanser. Vi bruker også informasjonskapsler for å hjelpe oss med å 

forbedre ytelsen til nettstedet vårt slik at de som besøker nettsiden vår får en bedre 

brukeropplevelse. 

 

Strengt nødvendige informasjonskapsler/cookies; Dette er cookies som er strengt 

nødvendige for å gjøre det mulig for deg å flytte rundt på nettstedet og bruke 

funksjonene. 

Funksjonalitetskapsler; Funksjonalitetskapsler registrerer informasjon om valgene du 

har laget og gjør det mulig for oss å skreddersy nettstedet til deg. 

Ytelseskapsler; Ytelseskapsler brukes på tvers av Novo Nordisk sine nettsteder for 

interne formål for å hjelpe oss med å gi deg en bedre brukeropplevelse. Informasjon fra 

disse cookies hjelper oss å forstå hvordan våre besøkende bruker novonordisk.no, slik at 

vi kan forbedre innholdet på nettsiden. 

Piksler for sosiale media; Piksler brukes til å annonsere og  målrette innhold på 

sosiale medier 

 

Du kan lese mer om cookies generelt her: http://www.aboutcookies.org.uk/  

 

 

 

10. Juridisk disclaimer (ansvarsfraskrivelse)  

 

Informasjonsformål 

Innholdet som er publisert på Novo Nordisk-nettsiden, er publisert for 

informasjonsformål. Nettstedet gir ikke råd eller anbefalinger av noe slag og bør ikke 

brukes som grunnlag for avgjørelser eller beslutninger. Det anbefales at du konfererer 

http://www.aboutcookies.org.uk/


 
 

 

   
 

med faglige rådgivere i det aktuelle feltet med hensyn til bruken av innholdet. Vi 

understreker særlig at ingenting på denne nettsiden er å anse som en invitasjon eller 

tilbud om å investere eller gjøre avtaler knyttet til Novo Nordisk-verdipapirer. Videre gir 

nettstedet utvalgt informasjon om sykdommer og behandling av sykdommer. Slike 

opplysninger er ikke å anse som medisinsk rådgivning. Slike opplysninger er ikke en 

erstatning for råd fra helsepersonell. Hvis du har eller har mistanke om å ha 

helseproblemer, bør du rådføre deg med din egen lege eller annet kvalifisert 

helsepersonell. 

  

 

Informasjonen er gitt ''som den er'' 

Informasjonen på dette nettstedet er gitt 'som den er' og Novo Nordisk gir ingen 

garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, de 

underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål eller ikke-

overtredelse. Novo Nordisk gir ingen garantier av noe slag med hensyn til fullstendighet, 

nøyaktighet, aktualitet, tilgjengelighet, funksjonalitet og overholdelse av gjeldende lover. 

Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du risikoen for at informasjonen kan være 

ufullstendig eller unøyaktig eller kanskje ikke oppfyller dine behov eller krav. 

  

 

Ansvarsfraskrivelse 

Hverken Novo Nordisk eller våre innholdsleverandører skal være ansvarlig for eventuelle 

skader eller skader som oppstår som følge av din adgang til eller manglende tilgang til 

dette nettstedet eller fra din tillit til den informasjon som er gitt her. Novo Nordisk frasier 

seg ethvert ansvar for direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader, straff og spesielle eller 

andre skader, tapte muligheter, tapt fortjeneste eller annet tap eller skader av noe slag. 

Denne begrensningen inkluderer skader eller virus som kan påvirke datamaskinutstyret. 

  

 

Lenker til andre nettsteder 

Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av 

Novo Nordisk. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for eller har kontroll over 

personvernreglene for disse nettstedene. Denne personvernerklæringen gjelder bare for 

informasjon samlet på dette nettstedet. Vi anbefaler deg sterkt å lese 

personvernerklæringene for hvert nettsted du besøker som samler personlig 

identifiserbar informasjon. 

  

 

Nettsteder som lenker til oss 

Novo Nordisk støtter/godkjenner ikke nettsteder som knytter seg til Novo Nordisk-

nettsteder. Novo Nordisk er ikke ansvarlig for innhold på disse likte nettstedene eller for 

kontroll over informasjon som brukere kan velge å gi til disse nettstedene. 

  

 

Endringer 

Novo Nordisk forbeholder seg retten til å endre, erstatte eller slette innhold eller 

begrense tilgangen til eller avbryte distribusjonen av dette nettstedet når som helst og 

etter eget skjønn. 

  

 

Opphavsrett og bruk av innhold 

Innholdet på dette nettstedet tilhører Novo Nordisk og er beskyttet av lov om 

opphavsrett. Varemerker, servicemerker, handelsnavn, logoer og produkt som vises på 

dette nettstedet er beskyttet over hele verden, og ingen bruk av noen av disse kan 

gjøres uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Novo Nordisk. Du er 

velkommen til å laste ned innholdet på dette nettstedet, men bare for personlig og ikke-



 
 

 

   
 

kommersiell bruk. Ingen endring eller videre gjengivelse av innholdet er tillatt. Innholdet 

kan ellers ikke kopieres eller brukes på annen måte. 

  

 

Bruk av spørsmål og kommentarer 

Eventuelle spørsmål, kommentarer, forslag eller annen kommunikasjon, inkludert ideer, 

oppfinnelser, konsepter, teknikker eller kunnskaper du sender til dette nettstedet eller på 

annen måte til Novo Nordisk, elektronisk eller på annen måte, blir ansett som ikke-

konfidensielle og vil bli Novo Nordisk sin eiendom, som Novo Nordisk uten begrensninger 

kan bruke i hvilken som helst form og til hvilket som helst formål, herunder utvikling, 

produksjon og/eller markedsføring av varer eller tjenester. 

  

 

Gjeldende lovgivning 

Din tilgang til og bruk av dette nettstedet og innholdet av dette skal styres av og tolkes i 

samsvar med norsk regelverk. 

 

 

 

11. Hvem kan du kontakte 

Hvis du har spørsmål om personvern, informasjonskapsler og juridisk 

ansvarsfraskrivelse, hvis du vil få innsikt i personlige opplysninger om deg, eller hvis du 

har noen spørsmål angående Novo Nordisk sin bruk av dine personopplysninger, kan du 

kontakte oss via e-post på PRIVACY-Norway@novonordisk.com  eller du kan nå oss på 

telefon på +47 22 18 50 51.  
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