COOKIEBELEID
Dit Cookiebeleid beschrijft de types van cookies en soortgelijke technologieën die
gebruikt kunnen worden op nl.abbott van Abbott BV. Wij kunnen dit Cookiebeleid op
ieder ogenblik veranderen. Ga naar het opschrift “LAATSTE HERZIENING” aan de
onderzijde van deze pagina om te zien wanneer dit Cookiebeleid voor het laatst werd
herzien. Eventuele wijzigingen in dit Cookiebeleid worden van kracht wanneer wij het
herziene Cookiebeleid ter beschikking stellen op of via onze website.
Als u nog vragen hebt, neem dan contact met ons op.

WAT IS EEN COOKIE?
Cookies worden op websites gebruikt om kleine hoeveelheden gegevens over uw
bezoek aan de Website op te slaan op uw computer, telefoon of tablet. Cookies helpen
ons te leren welke ruimten van de Website nuttig zijn en welke voor verbetering vatbaar
zijn. De in een cookie opgeslagen gegevens kunnen tijdens uw volgende bezoek worden
gebruikt.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE?
Hieronder ziet u een lijst van de soorten cookies die op de Website kunnen worden
gebruikt.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet in onze
systemen worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding
van een respons van uw kant waarmee u een dienst aanvraagt, zoals het instellen van
uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van een formulier. U kunt uw browser
instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen,
maar sommige delen van de website werken dan wellicht niet. De cookies die we voor
dit doel aanbrengen, wordt automatisch van uw apparaat verwijderd zodra u uw browser
sluit.

Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet in onze
systemen worden uitgeschakeld. Deze cookies hebben weinig impact op uw privacy en
worden anoniem ingezet. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren
of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website

werken dan wellicht niet. Sommige cookies die voor dit doel worden geplaatst, worden
automatisch van uw apparaat verwijderd zodra u uw browser sluit. Andere kunnen tot
24 maanden na uw laatste bezoek aan onze site op uw apparaat blijven staan.

Adobe Analytics-cookies
Dit zijn cookies voor webanalyse van Adobe die worden gebruikt om informatie te
verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie
om rapporten samen te stellen, relevante inhoud te bieden en ons te helpen de site te
verbeteren. De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het
aantal bezoekers van de site, waar bezoekers vandaan zijn gekomen, vanaf welk tijdstip
van de dag ze de site bezoeken en de pagina's die ze hebben bezocht.
Zie voor meer informatie over het afmelden voor deze cookies:
http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html#4
Sommige cookies die voor dit doel worden geplaatst, worden automatisch van uw
apparaat verwijderd zodra u uw browser sluit. Andere kunnen tot 24 maanden na uw
laatste bezoek aan onze site op uw apparaat blijven staan.
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