Aons cookiepolitik
Når du besøger hjemmesiden Aon.com, accepterer du, at vi
kan placere cookies på din enhed som beskrevet i vores
Meddelelse om databeskyttelse og denne cookiepolitik.
Hvad er en cookie?
En cookie er et lille stykke information i en meget lille tekstfil, som gemmes i din internetbrowser
eller et andet sted på din harddisk. Ved hjælp af cookies kan en hjemmeside genkende en brugers
enhed, hver gang brugeren besøger hjemmesiden. Cookies bruges sædvanligvis til at få
hjemmesider til at fungere mere effektivt og give en bedre brugeroplevelse, ligesom de leverer
oplysninger til hjemmesidens ejere.

Aons brug af cookies
Aon indsamler informationer ved hjælp af cookies under dit besøg på en af Aons hjemmesider. Vi
bruger cookies af mange forskellige årsager, men primært til at kunne se forskel på dig og andre
brugere af vores hjemmesider samt til at hjælpe os med at lave statistik på brugen af vores
hjemmeside. Vi bruger også cookies til at hjælpe os med at give dig en god oplevelse, når du
besøger vores hjemmeside, til at forbedre vores indhold og til at personliggøre dit besøg.

Aons brug af web beacons
Aon kan også anvende sporingsteknologier, kaldet web beacons, til at indsamle information om dit
besøg på Aons hjemmesider. Web beacons er små billeder, der er indlejret i webindhold og emailbeskeder i HTML-format, og de kan normalt ikke ses af brugerne. Ligesom cookies gør denne
teknologi det muligt for os at spore, hvilke sider og indhold der har været tilgået og set af brugerne
på Aons hjemmesider. Også når vi sender e-mails i HTML-format (i modsætning til ren tekst) til
vores brugere, kan denne teknologi være indlejret i e-mailen. Brugen af web beacons gør det muligt
for os at se, hvorvidt e-mailen er blevet åbnet, eller om linkene er blevet anvendt, samt identificere
overordnede tendenser, individuel brug og lave statistik på, hvordan vores hjemmeside bruges. Det
gør det muligt for os at give vores brugere mere relevant indhold eller yderligere oplysninger om
vores serviceydelser.
Web beacons bruges ofte sammen med cookies, men til forskel fra cookies kan man ikke fravælge
web beacons, når man besøger en almindelig hjemmeside. Men de kan fravælges, når de kommer i
en e-mail. Hvis du ikke ønsker at modtage denne teknologi via e-mail, skal du konfigurere din emailsoftware, således at du ikke modtager HTML-billeder, eller at den afviser HTML-e-mails (dvs.
du vælger kun at få vist tekst). Hvis du indstiller din browser til ikke at acceptere cookies eller til at
bede dig om at foretage et aktivt tilvalg, før der anvendes cookies, vil det reducere web beacons’
funktionalitet.

Aons primære cookies
Tabellen neden for er en liste over de primære cookies, der anvendes på Aons hjemmesider. Vi
angiver både formålet med og navn på hver cookie. Bemærk, at vi til enhver tid kan ændre eller
opdatere vores cookies. Når det sker, opdaterer vi også denne liste.
Cookie-kategori

Formål

Navn

Analysecookies – disse cookies bruges til at få oplysninger om vores besøgende, identificere
brugsmønstre samt øge søgehastigheden.

Omniture Site
Catalyst-cookies

Hos Aon er disse cookies
”førstepartscookies”. Det markerer alle
Omniture-cookies som permanent tilhørende
Aon.com, og de kan ikke læses af andre
hjemmesider. Denne cookie placeres og
læses af JavaScript med henblik på at
bestemme, om cookies er aktiveret (indstillet
til ”True”)
Disse cookies bruges til at indsamle
informationer om, hvordan besøgende
bruger vores hjemmeside. Vi bruger disse
informationer til at udarbejde rapporter og
hjælpe os med at gøre hjemmesiden bedre.
Disse cookies indsamler informationer
anonymt, herunder antallet af besøgende på
hjemmesiden, hvorfra de besøgende
kommer, når de besøger hjemmesiden, samt
de sider de har besøgt.

Google Analyticscookies

Google opbevarer de informationer, som
denne cookie indsamler, på servere i USA.
Google kan også overføre disse
informationer til tredjeparter, hvor loven
kræver dette, eller hvor disse tredjeparter
behandler informationer på Googles vegne.
Google sammenkæder ikke din IP-adresse
med nogen andre data, Google måtte have.
Når du bruger Aon.com-hjemmesiden,
accepterer du, at Google behandler
oplysninger om dig på ovennævnte måde og
med ovennævnte formål.
Her kan du se en oversigt over
databeskyttelse hos Google.

s_cc
s_vi [ID]

cmp_cookie
intcmp_cookie
utm_source
utm_medium
utm_channel
utm_term
utm_content
utmc
utmz
utma
utmb
WRUID

Sessioncookies

Disse cookies bruges til at fastholde din
transaktion. Normalt vil dine sessioncookies
forsvinde, når din browser lukkes. Brugen af
sessioncookies betyder, at Aon har mindre
behov for at sende dine oplysninger via
internettet.

ASP.NET_SessionId

Web beacons

Web beacons er klare billedfiler (clear .giffiler), som gør det muligt for Aon at spore
brugerinteraktion. Aon kan bruge web
beacons i e-mails eller nyhedsbreve for at
finde ud af, om beskederne bliver åbnet,
eller links bliver aktiveret. De gør det også
muligt for Aon at spore kundens adfærd på
aon.com med henblik på at skræddersy vores
serviceydelser til dig. Skræddersyet indhold
afhænger af din interaktion med Aon,
herunder hvilke sider du besøger, tilbud som
du viser interesse for og svar på spørgsmål i
undersøgelser.

EloqGUID

Funktionalitetscookies – Disse cookies bruges til at genkende besøgende, der tidligere har besøgt
hjemmesiden, og på den måde gøre det muligt for hjemmesiden at huske, hvilke valg du har
foretaget (f.eks. brugernavn, sprog eller hvilket område, du befinder dig i). De bruges ofte til at
registrere specifikke informationer om din browsing (herunder hvordan du kommer til
hjemmesiden, hvilke sider du ser, hvilke valg du foretager, informationer du indtaster, samt
hvordan du bevæger dig på hjemmesiden) i forhold til en individuel kundeprofil.

Cookies for
landepræferencer

Disse cookies bruges til at registrere dine
landepræferencer. De gør det muligt for
hjemmesiden at vise siden for det valgte
land, uden at landepræferencerne igen skal
indtastes ved hvert besøg på hjemmesiden.

CMSPreferredCulture

Cookies for
sprogpræferencer

Disse cookies bruges til at registrere dine
sprogpræferencer. De gør det muligt for
hjemmesiden at vise siden på det valgte
sprog, uden at sprogpræferencerne igen skal
indtastes ved hvert besøg på hjemmesiden.

CMSPreferredCulture

CMS-cookies

Viser den måde, siden ses på (Live
Site/Design Mode osv.)

ViewMode
CMSPreferredUICulture

Autentificeringshåndtering

Indeholder oplysninger om din
autentificering.

ASPXFORMSAUTH

Tredjepartscookies – Vi har også etableret forretningsforhold med nøje udvalgte og monitorerede
partnere, som hjælper os med at levere en kvalitetshjemmeside. Nogle af disse partnere kan placere
cookies under dit besøg for på den måde at spore, hvordan markedsføringskampagner klarer sig
og/eller opfylde deres kontraktlige forpligtelser over for Aon. Disse cookies gemmer ingen
personlige oplysninger om dig, men vi har hverken adgang til eller kontrol over de cookies og
lignende teknologier, som vores partnere bruger.
Sporingscookies

Oracle Taleo
Enterprise-cookies

Disse partnere bruger cookies til at spore,
hvordan rekrutteringskampagner klarer sig.

Denne partner bruger cookies til at sikre, at
Taleo-rekrutteringsservice vedligeholdes, og
at korrekte oplysninger om slutbrugeren
hentes og gemmes nøjagtigt. Disse cookies
skabes, når Taleo-sessionen starter ved
login, og de udløber så snart slutbrugeren
logger ud, eller sessionen udløber.

fls.doubleclick.net
JSESSIONID
Data, der indsamles af
denne cookie: HTTP
Session ID og JBOSS ID.
ARG_SESSIONID
Data, der indsamles af
denne cookie: Kodet
slutbruger sessions-ID.

Sådan kan du kontrollere cookies
Du kan kontrollere din accept af cookies ved at ændre præferencerne i din internetbrowser. Du har
mulighed for at acceptere alle cookies, at få en meddelelse, når der placeres en cookie, eller at
blokere alle cookies. Bemærk, at hvis du vælger at blokere alle cookies (herunder vigtige cookies),
er det ikke sikkert, at du kan få adgang til hele eller en del af vores hjemmeside, og det er ikke
sikkert, at du kan bruge funktioner eller aktiviteter, som kræver placering af cookies.
Sådan deaktiverer du cookies:


Hvis du bruger Internet Explorer 8.0+:
o Gå til "Tools" i menuen, og klik på "Internet Options"
o Klik på "Privacy" øverst
o Flyt glideren hen på indstillingen "Block all the Cookies"



Hvis du bruger Firefox 4.0+:
o Gå til "Tools" i menuen
o Klik på "Options"
o Klik på "Privacy Tab"
o Marker boksen "Tell websites I do not want to be tracked"



Hvis du bruger Google Chrome:
o Gå til "Tools Menu"
o Klik på "Settings"
o Klik på "Advanced Settings"

o
o



Klik på "Privacy/Content Settings"
Vælg "Cookies". Når du har gjort det, så vælg "Block third party cookies and site
data"

Hvis du bruger Safari 5.0:
o Vælg Safari > Preferences og klik på "Security"
o I sektionen "Accept Cookies" angiver du, om og hvornår Safari skal acceptere
cookies fra hjemmesider. Du kan se en forklaring af valgmulighederne, hvis du
klikker på "Help"-knappen (ligner et spørgsmålstegn). Hvis du har indstillet Safari til
at blokere cookies, kan du være nødt til midlertidigt at acceptere cookies for at åbne
en side. Gentag ovennævnte trin, og vælg "Always". Når du er færdig med siden, slår
du cookies fra igen og fjerner sidens cookies.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer cookies på siden
www.allaboutcookies.org

