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Cookiedeklaration 

Kategori: Nødvendig (1) 

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at akti-
vere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre om-
råder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse 
cookies. 
 

COOKIE NAVN UDBYDER FORMÅL TYPE UDLØB 
_Request 
Verification-
Token 

apotekets.dk Hjælper til at fore-
bygge Cross-Site 
Request Forgery 
(CSRF) angreb. 

HTTP Session 

 
Kategori: Statistik (2) 

Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende 
interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger ano-
nymt. 
 

COOKIE NAVN UDBYDER FORMÅL TYPE UDLØB 
_dc_gtm_UA-# apotekets.dk Anvendes af Google 

Tag Manager til at 
styre indlæsningen af 
Google Analytics 
script. 

HTTP Session 

collect google-ana-
lytics.com 

Bruges til at sende 
data til Google Ana-
lytics om den besø-
gendes enhed og ad-
færd. Sporer den be-
søgen de på tværs af 
enheder og marke-
tingkanaler. 

Pixel Session 

apotekets_ga apotekets.dk Indsamler data om 
antallet af gange en 
bruger har besøgt 
hjemmesiden samt 
datoer for første og 
seneste besøg. An-
vendes af Google 
Analytics. 

HTTP 2 år 
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apotekets_ 
ga_gid 

apotekets.dk Registrerer et unikt 
ID, der anvendes til at 
føre statistik over 
hvordan den besø-
gende bruger hjem-
mesiden. 

HTTP Session 

 
 
Kategori: Marketing (3) 

Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensig-
ten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, 
og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører. 
 

COOKIE NAVN UDBYDER FORMÅL TYPE UDLØB 
ads/ga- 
audiences 

google.com Anvendes til at regi-
strere hvilke annon-
cer, der er blevet vist 
for brugeren. 

Pixel Session 

fr facebook.com Anvendes af Face-
book til at levere for-
skellige reklame-tjen 
ester. 

HTTP 3 mdr. 

tr facebook.com Anvendes til at regi-
strere hvilke annon-
cer, der er blevet vist 
for brugeren. 

Pixel Session 
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