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Dit document biedt ondersteuning voor het toestemmingsbeheer van"AstraZeneca" met
betrekking tot de Europese privacyrichtlijnen. Het levert de volledige details van alle "in
gebruik" zijnde cookies per 2019-09-25.
Het is bedoeld voor diegenen die de specifieke details willen bekijken van de cookies die op
de site in gebruik zijn, om uw "weloverwogen keuze" te helpen bepalen.
De inhoud van dit document mag niet voor enig ander doel, inclusief financieel gewin,
gebruikt worden. Dit document blijft eigendom van "AstraZeneca" en dient op verzoek van dat
bedrijf geretourneerd te worden.
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Cookies die op deze website gebruikt worden
Noodzakelijke cookies - 4 gevonden
Deze cookies zijn belangrijk voor de onderliggende werking van de website, bieden
ondersteuning voor belangrijke functionaliteiten zoals de winkelmandjes en voor de
technische werking van de site, zodat deze werkt zoals u het zou verwachten.
Bedrijf

Naam van cookie

Domein

Pad

Looptijd

Protocol

Doel

Omschrijving

Moet nog worden afgerond

_hjid

egfr-mutatie.nl

/

1 jaar

Een

Wordt herzien

This cookie is currently under review and its purpose is
being assigned. Once complete, this description will
be updated accordingly.

Tealium

utag_main

egfr-mutatie.nl

/

1 jaar

Een

Uw bezoek

Used to store the Tealium ID required to enable visitor
information to be analysed.

Digital Control Room Limited

wscrCookieConsent

egfr-mutatie.nl

/

1 jaar

Een

Uw bezoek

Stores your cookie consent session for our site. It
contains no information other than whether you have
opted in or out for each cookie level.

Moet nog worden afgerond

zoomlevel

egfr-mutatie.nl

/

1 dag

Een

Wordt herzien

This cookie is currently under review and its purpose is
being assigned. Once complete, this description will
be updated accordingly.

Cookies voor gebruikservaring - 0 gevonden
Met deze cookies kan een website de keuzes die u maakt onthouden (zoals taal of regio), en
u betere, op maat gemaakte functies bieden. Over het algemeen worden met dit soort
cookies geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
We gebruiken geen cookies in deze categorie
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Performantie- en werkingscookies - 4 gevonden
Deze cookies worden gebruikt bij het beheer van de website en omvatten klantenenquêtes,
het registreren van bezoekersaantallen en andere analytische gegevens over de website. Er
kunnen in beperkte mate persoonlijke gegevens opgeslagen worden.
Bedrijf

Naam van cookie

Domein

Pad

Looptijd

Protocol

Doel

Omschrijving

Google Analytics, Google Inc.

_ga

egfr-mutatie.nl

/

2 jaren

Een

Analyses

A unique identifier given to each browser to track user
interactions with the website.

Google Analytics, Google Inc.

_gat

egfr-mutatie.nl

/

2 jaren

Een

Analyses

A unique identifier given to each browser to track user
interactions with the website.

Google Analytics, Google Inc.

_gat_tealium_0

egfr-mutatie.nl

/

2 jaren

Een

Analyses

A unique identifier given to each browser to track user
interactions with the website.

Google Analytics, Google Inc.

_gid

egfr-mutatie.nl

/

1 dag

Een

Analyses

A unique identifier given to each browser to track user
interactions with the website.

Cookies voor marketing en anonieme tracering van kruisverwijzingen naar andere sites - 2 gevonden
Deze cookies worden gebruikt om onze bezoekers te traceren die zich over onze
verschillende websites bewegen. Deze verzamelen informatie over op welke manier
bezoekers gebruik maken van een website, bijvoorbeeld naar welke pagina's bezoekers het
vaakst surfen, en of ze foutmeldingen krijgen van bepaalde webpagina's. Deze cookies
kunnen gebruikt worden om individuele bezoekers over onze websites heen te traceren. Dit
kan mogelijk gemaakt worden door het opslaan van een unieke identificatie van de bezoekers
zodat ze door de websites kunnen geïdentificeerd worden.
Bedrijf

Naam van cookie

Domein

Pad

Looptijd

Protocol

Doel

Omschrijving

AdSense, Google Inc.

_gcl_au

egfr-mutatie.nl

/

2 maanden,
30 dagen

Een

Reclame (kleine
invloed)

Google AdSense gather statistics on the use of their
service to help inform marketing decisions

Hotjar Ltd.

_hjIncludedInSample

egfr-mutatie.nl

/

sessie

Een

Enquete

This session cookie is set to let Hotjar know whether
that visitor is included in the sample which is used to
generate funnels.
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Marketing, gericht adverteren-cookies - 0 gevonden
Deze cookies worden gebruikt om browseactiviteit en -gewoonten te volgen. Wij gebruiken
deze informatie om u relevante, op u persoonlijk afgestelde marketinginhoud te laten zien.
Door het gebruik van dit soort cookies kunnen wij persoonlijk identificeerbare informatie
verzamelen en deze gebruiken om gerichte advertenties te tonen. Voor dezelfde doeleinden
kunnen wij deze informatie ook met derden delen. Alle getraceerde en geregistreerde
activiteiten van deze cookies kunnen aan derden worden verkocht.
We gebruiken geen cookies in deze categorie
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