Cookiebanner
We gebruiken cookies om inzicht te krijgen in uw voorkeuren en u op
onze website de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Lees ons
cookiebeleid.
Doorgaan

X
Cookiebeleid

Boehringer Ingelheim [naam van de entiteit toevoegen] maakt gebruik van cookies om uw
gebruikerservaring te verbeteren. Sommige van deze cookies zijn nodig om de site te laten
functioneren. Andere worden gebruikt om u van relevante inhoud te voorzien en ons te helpen de
prestaties van de website te monitoren.

Cookieverklaring/Over cookies
1. OVER COOKIES
Onze websites maken gebruik van cookies die nodig zijn om een website te laten werken. Ze faciliteren

basisfuncties, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de site. Zonder deze cookies kan een
website niet goed functioneren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om
een
efficiëntere
gebruikerservaring
te
waarborgen.
De wet bepaalt dat we cookies op uw apparaat mogen opslaan als dat strikt noodzakelijk is voor de werking van
deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze site maakt gebruik van
verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door services van derden die op onze pagina's
worden getoond.

2. COOKIEVERKLARING
Analytsche cookies
We gebruiken cookies van Adobe Analytics, een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited
(“Adobe”). Adobe Analytics maakt namens Boehringer Ingelheim gebruik van cookies om al het verkeer en alle
gebruikspatronen te analyseren. Het IP-adres dat door de cookies wordt verzameld, wordt geanonimiseerd
voordat geolocatie wordt uitgevoerd. Bovendien wordt het vervangen door een generiek IP-adres. Adobe koppelt
uw IP-adres niet aan andere gegevens waarover Adobe beschikt. U kunt voorkomen dat Adobe informatie
(cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt door de opties te selecteren op http://www.adobe.com/privacy/optout.html. Omdat gegevens in uitzonderlijke gevallen kunnen worden overgebracht naar de VS, heeft Adobe zich
gecertificeerd voor het EU-VS-privacyschild.
De analyses helpen ons onze services te verbeteren. De wettelijke basis is Artikel 6 (1) f) AVG.

