
 

 

Cookieverklaring 
(versie oktober 2020) 
 
Chiesi Pharmaceuticals B.V. (“Chiesi”) maakt op haar website(s) gebruik van cookies. In 
deze cookieverklaring leest u meer over cookies en over de manier waarop Chiesi deze 
toepast. 
 
Wat zijn cookies? 
Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer, tablet of 
smartphone worden opgeslagen die informatie bevatten over algemene bezoekgege-
vens, zoals de meest gevraagde pagina’s, browsertype, datum en tijdstip van uw bezoek 
etc.  
 
Waarom gebruiken wij cookies? 
Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzame-
len om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor 
de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt ge-
bruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw inter-
net provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het in-
ternet, zodat u kan worden geïdentificeerd.  
 
Ook kunnen uw gegevens worden gebruikt (door Chiesi, al dan niet in samenwerking 
met derde partijen) om bijv. meer gerichte informatie aan te bieden. Als u voor de eer-
ste keer onze website bezoekt, zullen wij u vragen of u bepaalde typen cookies toestaat. 
U kunt de cookies dan aan- of uitzetten; ook kunt u via uw webbrowser cookies blokke-
ren of verwijderen. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar. 
 
Bezoekers van walk-talk.nl bekijken onze pagina’s anoniem. De informatie die door mid-
del van cookies door Chiesi (of derden) wordt verzameld, gebruiken wij voor de vol-
gende toepassingen: 
 

o Het beschikbaar stellen van onze website; 
o Het waarborgen van de werking en de beveiliging van onze website (o.a. kunnen na-

vigeren op de website); 
o Het uitvoeren van analyses op het gebruik van onze website (hiermee kunnen wij bijv. 

zien welke pagina's het meest bezocht worden en waar foutmeldingen ontstaan); 
o Het aanpassen van onze website aan uw behoeften. 

 
Op basis van onze gerechtvaardigde belangen mogen wij uw (persoons)gegevens voor 
deze doeleinden verwerken. Voor het gebruik van tracking cookies (dat zijn cookies die u 
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‘volgen’) zullen wij echter actief toestemming aan u vragen. Hierna worden de verschil-
lende typen cookies nader toegelicht. 
 
De verzamelde gegevens worden voor veiligheidsdoeleinden opgeslagen in serverlogbe-
standen. In onderstaande tabel is aangegeven hoe lang iedere cookie na elk websitebe-
zoek bewaard zal blijven. Wanneer de termijn is verstreken, worden de cookies automa-
tisch verwijderd.  
 
Wij gebruiken de volgende soorten cookies: 
 

1. Functionele cookies 
Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden 
gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken door het gedrag van de bezoeker bij te houden 
en bepaalde voorkeuren op te slaan. 
 

2. Analytische cookies 
Analytische cookies worden gebruikt om (anoniem) statistieken bij te houden over het gebruik van onze 
website. Hiervoor wordt Google Analytics gebruikt. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google 
Analytics.  

• Wij gebruiken Google Analytics om te kunnen meten hoeveel bezoekers er op de website komen, 
waar deze vandaan komen en welke pagina’s worden bezocht. Om de gevolgen hiervan voor uw 
privacy tot een minimum te beperken en om te waarborgen dat uw persoonsgegevens door 
Google alleen worden verwerkt om het bezoek en gebruik van onze website te meten hebben wij 
de volgende maatregelen genomen: 

o wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, waarin afspraken zijn 
gemaakt over het gebruik van uw persoonsgegevens; 

o wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat slechts een zeer beperkt deel 
van uw IP-adres aan Google wordt verstrekt; 

o wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens niet wor-
den gedeeld met Google en door Google niet mogen worden verwerkt voor eigen doelen 
en niet mogen worden gebruikt om u gerichte advertenties te tonen; 

o wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat Google niet de mogelijkheid 
heeft om uw surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te combineren; 

o wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de analytische 
cookies van Google (behoudens hetgeen hierin is genoemd). 

• Wilt u niet dat uw bezoekgedrag wordt bijgehouden door Google Analytics? Dan kunt u een plugin 
van Google downloaden die dit voorkomt. Deze plugin is beschikbaar voor Microsoft Internet Ex-
plorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor 
alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor deze website. De plugin is via de volgende link te 
installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.  
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3. Social media cookies 
Via deze cookies krijgt u de mogelijkheid om de informatie op de website te delen via sociale media buttons 
(bijv. op LinkedIn, YouTube of Twitter). Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken 
gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw hoeft 
in te loggen wanneer zij iets willen delen. Deze cookies worden door derde partijen geplaatst. Lees voor 
meer informatie de privacyverklaringen van de desbetreffende sociale media. Deze informatie wijzigt ge-
regeld, wij hebben hier geen invloed op. 
 

4. Marketing cookies 
Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen, zodat er advertenties worden weergeven die 
relevant voor u kunnen zijn. Deze advertenties worden zo waardevoller voor zowel u als de adverteerder. 
Tijdens uw eerste websitebezoek wordt gevraagd of u deze cookies wilt accepteren. Indien u de cookies 
niet accepteert, worden er geen marketing cookies geplaatst. Sociale media kunnen nog wel marketing 
cookies plaatsen als u van deze diensten gebruik maakt.  

 
Overzicht cookies 
In onderstaande tabel vindt u extra informatie over de geplaatste cookies: 

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type 
__cfduid .walk-talk.nl Wordt gebruikt 

door Cloudflare 
voor het 
detecteren en 
blokkeren van 
kwaadwillende 
bezoekers op de 
website. 

1 maand HTTPS 

.AspNetCore.Anti-
forgery 

app.walk-talk.nl Wordt gebruikt 
tegen XSRF/CSRF 
aanvallen. 

Sessie HTTP 

.AspNetCore.Iden-
tity.Application 
 

app.walk-talk.nl Wordt gebruikt 
om de huidig de 
gebruiker bij te 
houden. 

Sessie HTTPS 

.AspNet.Consent app.walk-talk.nl Wordt gebruikt 
om bij te houden 
of de huidige ge-
bruiker toestem-
ming gegeven 
heeft voor het ge-
bruiken van coo-
kies. 

 HTTPS 
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Privacybeleid 
Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens door Chiesi kunt u vinden in 
onze privacyverklaring. Vragen over het privacy- en/of cookiebeleid? Neem dan contact 
met ons op via: +31 (0)88 501 6400 of info.nl@chiesi.com. 
 
Externe links / websites 
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor 
de praktijken, inhoud en/of het privacybeleid van applicaties, websites of diensten van 
derden die gelinkt zijn naar of van onze website, zoals bijvoorbeeld video’s op YouTube. 
Onze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om 
van onze website naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Uw gedragingen 
op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link 
hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. Wij raden u 
aan (regelmatig) kennis te nemen van de privacy- en cookieverklaringen op deze andere 
websites. 


