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1. Cookies – wat zijn dat?
Met cookies bedoelen wij elke techniek die wordt gebruikt om gegevens op een computer, telefoon
of tablet te plaatsen of ervan af te lezen. De meest bekende cookies zijn kleine (tekst-)bestanden die
een server van een webpagina bewaart als u een webpagina in uw browser bezoekt en die later weer
herkend kunnen worden. Andere soorten cookies zijn javascripts, web beacons (tags) of device
fingerprinting.
Het cookie stelt de website in staat uw handelingen of voorkeur voor een bepaalde tijdspanne te
‘herinneren’. De meeste browsers staan cookies toe. Evenwel kunnen gebruikers hun browsers
desgewenst zo instellen dat zij worden geweigerd of verwijderd.
Meer informatie over cookies en hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld op een website en hoe u
deze kunt beheren en verwijderen vindt u op www.allaboutcookies.org.
2. Wat voor soorten cookies gebruiken wij?
Functionele cookies
Deze cookies zijn technisch gezien noodzakelijk voor de goede werking van een website. Deze cookies
zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft wanneer u gebruikmaakt van een website. Om dit
soort cookies te gebruiken hebben wij uw toestemming niet nodig.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de gebruikers van een website te analyseren. Wij
gebruiken analytische cookies om het ontwerp, de structuur, functionaliteit en/of gebruikerservaring
van een website te verbeteren. Voor dit doel maakt Sanofi meestal gebruik van Google Analytics. De
informatie die met deze cookies wordt verkregen wordt overgebracht naar en opgeslagen door
Google. Om die reden hebben wij met Google een overeenkomst betreffende gegevensverwerking
gesloten. In de instellingen van ons Google Analytics-account hebben wij aangegeven dat Google geen
toegang mag verkrijgen tot het volledige IP-adres van uw computer (wat betekent dat de laatste acht
cijfers van dit IP-adres aan Google niet bekend zullen worden). Wij hebben bovendien aangegeven dat
Google de informatie die met hun cookies op onze site wordt verzameld niet voor hun eigen doelen
mag gebruiken. Wij maken geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met cookies
van Google Analytics. Vanwege de privacyvriendelijke instellingen die wij gebruiken, hebben wij uw
toestemming voor het gebruik van deze cookies niet nodig. Niettemin kunt u zich afmelden voor
cookies
van
Google
Analytics
door
het
installeren
van
een
Google-plug-in
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
Cookies van derden.
Een website kan links bevatten om informatie te promoten of te delen via socialemedianetwerken van
derden, zoals Facebook of Twitter, of om videomateriaal te verstrekken via een serviceprovider van
een derde. Deze links werken door middel van een code die door deze derde zelf beschikbaar wordt
gemaakt. Deze code zorgt onder meer voor plaatsing van een cookie. Dit soort cookies noemen wij
cookies van derden. Om dit soort cookies te gebruiken hebben wij uw toestemming nodig.
De hierboven genoemde derden kunnen de met hun cookies verzamelde informatie ook voor hun
eigen doelen gebruiken. Wij hebben daar geen invloed op. Gelieve te bedenken dat deze derden hun
hoofdvestigingen en andere vestigingen in de Verenigde Staten kunnen hebben en elders buiten de
Europese Economische Ruimte. Het zou ook kunnen zijn dat zij de met hun cookies verzamelde
gegevens doorgeven aan zulke buitenlandse vestigingen, bijvoorbeeld omdat hun servers zich

bevinden buiten de EER. Voor nadere informatie hierover kunt u het privacy- en cookiebeleid van deze
derden raadplegen.
3. Cookies die wij gebruiken
Sanofi spant zich in om de informatie over cookies actueel te houden, benadrukt echter wel dat deze
informatie altijd een momentopname is. Vanwege de voortdurende vernieuwing van deze site, de
veranderlijke aard van het internet en de betrokkenheid van derden bij cookies zou het kunnen zijn
dat de informatie in de onderstaande tabel niet helemaal actueel is.
Onderstaand ziet u de cookies die wij gebruiken op https://genetics-academy.com/
Functionele cookies
Cookienaam

Technische cookie

Cookiebeschrijving
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het overbrengen van communicatie
en/of voor de verlening van de diensten waarom u vraagt. Ze worden
gebruikt bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, dat u
toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dat u
bepaalde pagina's reeds bekeken hebt, dat u meegedaan hebt aan een
poll, of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden

Analytische cookies
Cookienaam

Google Analytics cookie

Cookiebeschrijving
De Genetics Academy kan gebruik maken van Google Analytics. De door
de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website
(wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt
deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt

4. Wat te doen als u het gebruik van cookies op uw browser niet wilt toestaan
Wilt u niet dat websites cookies op uw computer, tablet of telefoon plaatsen, dan kunt u uw
browserinstellingen zo aanpassen dat u een waarschuwing ontvangt voordat cookies worden
geplaatst. U kunt de instellingen ook zo aanpassen dat uw browser alle cookies weigert of alleen
cookies van derden. Ook kunt u cookies wissen die al werden geplaatst. Houd er rekening mee dat u
de instellingen afzonderlijk moet aanpassen voor elke browser en computer, tablet of telefoon
waarvan u gebruik maakt. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg zo
nodig de helpfunctie van uw browser of ga naar www.allaboutcookies.org.
Houd er rekening mee dat als u niet wilt dat er cookies worden gebruikt op onze website, wij niet
kunnen garanderen dat onze website ook naar behoren zal werken. Mogelijkerwijze gaan een aantal
functies van de site verloren en het kan zelfs zijn dat u sommige websites helemaal niet kunt zien.
Voor aanvullende informatie over het privacybeleid van Sanofi, klik hier.

