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Over cookies op Sandoz Websites
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Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar je computer worden gestuurd als je een website
bezoekt. Cookies op Sandoz websites doen veel verschillende dingen, zoals je efficiënter
laten navigeren tussen pagina's, het opslaan van je voorkeuren en over het algemeen het
verbeteren van je ervaring van een website.
De EU-richtlijn 2009/136 / EG bepaalt dat wij cookies kunnen opslaan op je computer,
wanneer zij essentieel zijn voor de werking van de site, maar dat we voor alle andere je
toestemming moeten hebben om dat te doen.
Sandoz sites kunnen soms niet-essentiële cookies gebruiken. We doen dit niet om individuele
gebruikers te volgen of om ze te identificeren, maar om nuttige kennis te verkrijgen over hoe
de sites worden gebruikt, zodat we ze kunnen blijven verbeteren voor onze gebruikers.
Zonder de kennis die we halen uit de systemen die deze cookies gebruiken, zouden we niet in
staat zijn om de service te bieden die wij nu bieden.

Het type cookies dat wij gebruiken
Als je besluit om de taal, lettergrootte of specifieke versie van de site (bijvoorbeeld een hoog
contrast) in te stellen, maken we gebruik van "userinterface maatwerk cookies". Eenmaal
ingesteld, hoef je niet weer je voorkeuren aan te geven bij een volgend bezoek aan de site.
Als je delen van de site gebruikt waarvoor registratie vereist is om toegang te krijgen tot
content, zullen we een "authenticatie cookie" op je computer te plaatsen. Hierdoor kun je de
site verlaten en later terugkeren naar deze delen van de site zonder je opnieuw te hoeven
aanmelden.
Als Adobe Flash is geïnstalleerd op je computer (dat is bij de meeste computers het geval) en
je videospelers gebruikt, slaan we een "flash cookie" op je computer op. Deze cookies worden
gebruikt om gegevens die nodig zijn om video of audio-inhoud af te spelen, op te slaan en om
de voorkeuren van de gebruiker op te slaan.
Sandoz wil begrijpen hoe bezoekers onze websites gebruiken door het gebruik van web
analytics services. Ze tellen het aantal bezoekers en vertellen ons dingen over het gedrag van
de bezoekers in het algemeen - zoals het identificeren van de trefwoorden in de zoekfunctie
die de gebruiker leiden naar de site, de duur van het verblijf op de site of het gemiddelde
aantal pagina's dat een gebruiker heeft bekeken. Hiervoor plaatsen we een "first party
analytics cookie" op je computer.

We kunnen ook gebruik maken van diensten zoals Google Analytics om webstatistieken te
volgen. In dit geval zal Google een '3rd party cookie" op je computer te plaatsen. Dit is ook
het geval wanneer we gebruik maken van Google Maps.
Alle door het gebruik van deze cookies verzamelde gegevens worden opgeslagen en beheerd
door Sandoz of een van haar vertrouwde partners in landen waar Sandoz in werkt.
Voor meer informatie of het opnemen van contact met Sandoz, verwijzen wij je naar het
Sandoz [2] privacybeleid.

Hoe beheer je cookies?
Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je je browser aanpassen, zodat deze je waarschuwt
wanneer cookies worden verzonden of kun je alle cookies weigeren. Je kunt ook cookies die
al zijn ingesteld verwijderen.
Als je browser cookies die zijn ingesteld op je apparaat wenst te beperken, dan kun je dit
doen door de instellingen van de browser te blokkeren; de Help-functie in je browser moet je
vertellen hoe. Je zou ook www.aboutcookies.org [3] kunnen bezoeken. Deze website geeft
uitgebreide informatie over hoe je dit kunt doen op diverse desktop browsers.
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