COOKIE POLICY
1. WIE ZIJN WIJ?

In dit Cookiebeleid betekent "wij", "ons" of "onze" Schwabe Pharma Belgium,
met de maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 7D b0301, 2550
Kontich en met ondernemingsnummer
BE0427547195. Wij zullen
beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de
persoonsgegevens die wij verzamelen
in
het
kader
van
uw
gebruik van onze website https://www.kaloban.be
Aangezien onze Website gebruik maakt van "cookies", willen wij u informeren
over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken en welke cookies onze
dienstverleners gebruiken en hoe u cookies kunt beheren en blokkeren.
Als u vragen, problemen of klachten heeft over dit cookiebeleid of over ons
gebruik van cookies of als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact
opnemen met onze privacyafdeling:
(a) Via-mail: privacy@schwabe.be, ter attentie van onze Privacy Officer.
(b) Per post: naar Privacy Officer, Prins Boudewijnlaan 7D b0301,
2550 Kontich.
Deze Privacy Policy is als laatste herzien op 03/05/2021.
2. COOKIES

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes data die een website aan uw browser vraagt om op
te slaan op uw computer, laptop of mobiel apparaat wanneer u een website of
bepaalde pagina's van die specifieke website bezoekt. De cookie stelt die
website in staat om uw handelingen of voorkeuren in de loop van de tijd te
"onthouden" en toe te passen bij volgende bezoeken, bijvoorbeeld uw
voorkeurstaal.
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Cookies bevatten meestal de naam van de website waar de cookie vandaan
komt, hoe lang de cookie op uw apparaat blijft staan (de vervaldatum) en een
waarde die meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer is.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen strikt noodzakelijke cookies en
andere cookies.
De strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de
Website, bijvoorbeeld voor de beveiliging van onze Website en de
toegankelijkheid ervan. Op grond van de geldende wetgeving zijn wij niet
verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van dergelijke cookies.
Een verder onderscheid op basis van de categorie kan worden gemaakt op
basis van het specifieke doel van de cookie. Voor elk van deze categorieën
(tenzij ze strikt noodzakelijk zijn) zullen we uw toestemming vragen.
Cookies kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:
(a) Permanente cookies en sessiecookies: De taak van een permanente
cookie is om de webbrowser te herkennen met het oog op herhaalde bezoeken
aan de Website, terwijl de taak van een sessiecookie is om de webbrowser te
herkennen tijdens het bezoek aan de Website. Permanente cookies blijven op
uw computer of mobiele apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het
einde van elke sessie verwijderd.
(b) First Party Cookies en cookies van derden: First Party cookies worden
door de Website zelf geplaatst. Cookies van derden worden door andere
websites dan onze Website geplaatst. Dit gebeurt wanneer onze Website
elementen van andere websites bevat, zoals social media plug-ins of
advertenties die op onze Website worden geplaatst.
(c) Prestatiecookies en functionele cookies: prestatiecookies houden in de
gaten hoe de bezoeker de Website gebruikt. Dit stelt de websitebeheerder in
staat om de inhoud en het gebruiksgemak van de Website aan te passen en te
optimaliseren (bijvoorbeeld: hoeveel mensen de verschillende pagina's op de
Website hebben bezocht en welke taal het meest populair is onder onze
bezoekers). Functionele cookies zijn cookies die uw voorkeuren onthouden
wanneer u de Website gebruikt, zoals de door u gekozen taal, en die de
Website gebruiksvriendelijker maken en uw gebruikerservaring verbeteren.
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Cookies zullen niet altijd persoonsgegevens bevatten, maar kunnen wel
informatie bevatten die kan leiden tot uw identificatie, in welk geval een
dergelijke cookie als persoonsgegevens zal worden behandeld. Voor zover een
cookie als persoonsgegevens kan worden beschouwd, is ons Privacybeleid
van toepassing. Meer informatie over privacy, gegevensbescherming en uw
rechten
kunt
u
vinden
in
de
Privacy
Policy
(https://www.kaloban.be/privacypolicyNL.pdf)
Welke cookies gebruiken we?
Strikt noodzakelijke cookies: Deze zijn nodig voor de werking van onze website.
Het gaat bijvoorbeeld om cookies die het mogelijk maken om in te loggen. Voor
deze cookies is geen toestemming nodig.
Naam

Categorie

CookieConsent noodzakelijk

Inhoud van Doel
de Cookie
Slaat
de
cookiestatus
van
de
gebruiker op
voor
het
huidige
domein

Bewaartermijn

Slaat
de 1 jaar
cookiestatus
van
de
gebruiker op
voor
het
huidige
domein
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Andere cookies: Deze cookies kunnen worden onderverdeeld in verschillende
categorieën, zoals eerder vermeld in dit Cookiebeleid. Voor deze cookies is uw
toestemming nodig.
Naam

Categorie

Inhoud
van Doel
de Cookie

Bewaartermijn

_ga

Analytics

Gebruikt
om Google Tag 2 jaren
gebruikers
te Manager
onderscheiden.

_gid

Analytics

Gebruikt
om Google Tag 1 dag
gebruikers
te Manager
onderscheiden.

_gat

Analytics

Gebruikt door Google Tag sessie
Google
Manager
Analytics
om
verzoeksnelheid
te vertragen

Cookies gebruikt door onze partners
Onze website maakt geen gebruik van social media plugins. Deze social media
partners maken gebruik van cookies van derden. We verwijzen naar artikel 5
van de Privacy Policy: https://www.kaloban.be/privacypolicyNL.pdf voor de
manier waarop we deze social media plugins gebruiken. Voor uw informatie
zullen we u ook de links naar het relevante cookiebeleid geven:
Beheer en blokkering van cookies
Bij een bezoek aan de Website wordt de bezoeker (door middel van een popup) geïnformeerd welke cookies door ons worden gebruikt en vragen wij de
bezoeker toestemming voor het gebruik van elk van de cookies. U kunt ten
allen tijde cookies beheren of verwijderen via de instellingen van uw
internetbrowser, waardoor u sommige of alle cookies kunt weigeren, met
uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies, aangezien deze cookies
essentieel zijn voor de bezoeker om de Website en de functies ervan te kunnen
bekijken. Het uitschakelen van cookies beperkt de service die wij kunnen
bieden en kan uw gebruikerservaring beïnvloeden. Het verwijderen van cookies
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kan leiden tot het handmatig aanpassen van de voorkeuren bij elk bezoek aan
onze website.
Voor meer details over het controleren en/of verwijderen van cookies, bezoek
de pagina die overeenkomt met uw browser voor meer informatie:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
(b) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);
(c) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(d) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookiesWebsite-preferences (Firefox);
(e) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edgeand-privacy (rand);
g) of bezoek, http://aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/
3. WIJZIGINGEN IN HET COOKIE POLICY

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie
Policy. De meest recente versie van deze Cookie Policy kan worden
geraadpleegd op onze website.
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