
Seagens europeiska cookiepolicy  

Denna cookiepolicy informerar dig om vilka typer av ”cookies” och annan teknik som används av 
Seagen, Inc. och dess dotterbolag i Europeiska unionen (”vi”, ”vår” eller ”oss”) och våra 
tredjepartsleverantörer på webbplatsen eller onlinetjänsten (gemensamt ”tjänsterna”) där denna 
europeiska cookiepolicy visas.  

”Cookies” är identifierare som hjälper till att interagera mellan din dator eller enhet och tjänsterna. 
Olika typer av cookies, såsom sessioner och beständiga cookies, används för olika ändamål. 
Sessionscookies finns kvar på din enhet tillfälligt tills du lämnar tjänsterna. En permanent cookie finns 
kvar på din enhet längre eller tills du raderar den manuellt (hur länge cookien finns kvar på din enhet 
beror på hur länge den specifika cookien varar).  

Vi och våra tredjepartsleverantörer av analys och reklam kan använda följande typer av cookies och 
annan teknik, såsom GIF-filer eller web-beacons:  

• Strikt nödvändiga. Dessa cookies är nödvändiga för att navigera i tjänsterna och använda 
funktionerna, och de gör det möjligt för oss att tillhandahålla tjänsterna.  

• Funktionella. Dessa cookies används för att känna igen dig när du använder tjänsterna och 
tillhandahålla förbättrade och mer anpassade funktioner.  

• Prestanda och analyser. Dessa cookies används för att förstå och förbättra tjänsterna samt 
förstå hur du använder tjänsterna.  

• Reklam. Dessa används för att leverera relevanta annonser och spåra annonskampanjens 
prestanda och effektivitet. 

De specifika cookies och tekniker som vi använder kan komma att ändras, och inte alla tekniker kan 
användas för alla tjänster eller i alla jurisdiktioner. Om du inte ger ditt samtycke är de enda cookies vi 
använder i Tjänsterna strikt nödvändiga cookies. 

Andra typer av cookies (funktionella cookies och prestandacookies) kommer endast att aktiveras om du 
väljer att använda cookiebanderollen som tillhandahålls på var och en av våra webbplatser. 

I de flesta webbläsare kan du ange inställningar för cookies som du vill acceptera. För att styra eller 
hantera cookies på en enhet, läs dina webbläsarinställningar och följ instruktionerna. Om du tar bort 
eller blockerar cookies kanske du inte kan använda eller komma åt vissa funktioner. För att styra eller 
hantera cookies på några av de mest populära webbläsarna, klicka på länken som är associerad med 
varje webbläsare nedan: 

• Google Chrome 
• Microsoft Edge 
• Mozilla Firefox 
• Microsoft Internet Explorer 
• Apple Safari 

För att välja bort att spåras av Google Analytics på alla webbplatser, besök 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/en-gb/safari
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

