COOKIEVERKLARING
Deze Cookieverklaring (“Cookieverklaring”) beschrijft het gebruik door BioMarin van cookies en
trackingtechnologieën op onze websites en online diensten (“Diensten”) die wij beheren en aanbieden. We kunnen
cookies en soortgelijke technologieën (gezamenlijk “cookies”) gebruiken om automatisch uw persoonsgegevens te
verzamelen die nodig zijn om onze Diensten te laten functioneren, of voor een verscheidenheid aan doeleinden die
uw online ervaring verbeteren, bijvoorbeeld door uw inlogstatus te onthouden en voorkeuren te bekijken van een
eerder gebruik van onze Diensten, voor wanneer u later terugkeert naar de Diensten.
U kunt uw apparaten instellen om alle cookies te accepteren, om u op de hoogte te stellen wanneer een cookie
wordt uitgegeven, of om op enig moment geen cookies te ontvangen. U aanvaardt het gebruik van sommige of alle
categorieën cookies op onze Diensten door de knop “Accepteren” te selecteren, of door de instellingen aan te
passen in de pop-up van de cookiebanner of via de link "Cookievoorkeuren" onderaan de pagina's van de BioMarinwebsite.
WAT ZIJN COOKIES?
Een cookie is een klein tekstbestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) die door een webserver
naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt
vervolgens teruggezonden naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies
worden gebruikt om webpagina's efficiënter te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaar van
de webpagina. Cookies maken het ook mogelijk om gebruikers van elkaar te onderscheiden, wat de gebruiker een
positievere ervaring met de website kan geven.
De term cookie is de meest gebruikte, maar “cookies” beschrijven een reeks technologieën, zoals:
•

Pixel-tags;

•

Identificatiecodes van mobiele apparaten;

•

Webbakens; en

•

Webopslag gebruikt in desktopsoftware of mobiele apparaten.

Er zijn een paar verschillende categorieën cookies, waaronder:
Sessie- en permanente cookies
•

Sessiecookies – dit zijn cookies die verlopen zodra u uw webbrowser sluit, en

•

Permanente cookies – dit zijn cookies die gedurende een bepaalde periode op uw apparaat blijven staan,
of totdat u ze verwijdert.

Eigen cookies en cookies van derden
•

Eigen cookies – dit zijn cookies die worden ingesteld door de website die u op dat moment bezoekt, hetzij
door ons, hetzij door een derde partij op ons verzoek,

•

Cookies van derden – dit zijn cookies die worden ingesteld door een andere partij dan die van de website
die u bezoekt. Als u de Securitas-website bezoekt of Securitas-diensten gebruikt en een andere partij een
cookie plaatst via die website, is dit een cookie van derden.

Eigen cookies worden door ons gebruikt en beheerd om diensten voor de Diensten te leveren en deze te
verbeteren. Cookies van derden worden beheerd door derden, voornamelijk voor reclame- en analysedoeleinden.
We kunnen derden toestaan om hun eigen cookies, webbakens, lokale gedeelde objecten en soortgelijke
technologieën te plaatsen en te lezen om informatie te verzamelen via onze Diensten. Onze externe

dienstverleners kunnen deze technologieën bijvoorbeeld gebruiken om informatie te verzamelen die ons helpt bij
meting van websiteverkeer, onderzoek en analyse. Lokale gedeelde objecten (soms aangeduid als “Flash-cookies”)
zijn vergelijkbaar met standaardcookies, behalve dat ze groter kunnen zijn en door de Adobe Flash-mediaspeler
worden gedownload naar een computer of mobiel apparaat. Houd er rekening mee dat u mogelijk extra stappen
moet ondernemen, naast het wijzigen van uw browserinstellingen, om lokale gedeelde objecten en soortgelijke
technologieën te weigeren of uit te schakelen.
GOOGLE ANALYTICS
BioMarin maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google, Inc.
Google Analytics plaatst een cookie op uw computer om uw gebruik van de website te beoordelen en rapporten
voor ons op te stellen over activiteiten op de website.
Google slaat de door de cookie verzamelde informatie op op servers in de Verenigde Staten. Houd er rekening mee
dat sommige landen, zoals de Verenigde Staten, mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming hebben
als het land waarin u woont. Zo kunnen in de Verenigde Staten gevestigde overheids- en inlichtingendiensten
toegang krijgen tot de persoonsgegevens die worden overgedragen. Google kan deze informatie ook overdragen
aan derden wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken.
Door de knop “Alles accepteren” te selecteren op de cookiebanner, of door uw instellingen aan te passen in de link
Cookievoorkeuren, stemt u in met de verwerking en overdracht van gegevens over u door BioMarin wanneer u
Google Analytics gebruikt op de manier en voor de doeleinden uiteengezet in deze Cookieverklaring. Het
privacybeleid van Google is beschikbaar op: www.google.com/privacypolicy.html
HET BEHEREN VAN UW COOKIES
Als u ervoor kiest om deze technologieën te weigeren, uit te schakelen of te verwijderen, is een deel van de
functionaliteit van de Diensten mogelijk niet langer voor u beschikbaar. Sommige van deze bedrijven kunnen
informatie die ze verzamelen van onze Diensten combineren met andere informatie die ze onafhankelijk hebben
verzameld met betrekking tot de activiteiten van uw webbrowser op hun netwerk van websites. Deze bedrijven
verzamelen en gebruiken deze informatie onder hun eigen privacybeleid en zijn verantwoordelijk voor hun
praktijken met betrekking tot persoonsgegevens. U kunt uw rechten als betrokkene rechtstreeks met hen
uitoefenen. Lokale gedeelde objecten kunnen bijvoorbeeld worden bestuurd via de instructies op de pagina Setting
Manager van Adobe. Om andere cookies van uw pc te verwijderen, kunt u deze handleidingen gebruiken:
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835#/en-us/kb/278835

•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

•

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_GB

•

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

U kunt beslissen of en hoe uw computer een cookie accepteert door uw voorkeuren of opties in uw browser te
configureren. Als u er echter voor kiest om cookies te weigeren, kunt u mogelijk bepaalde online producten,
diensten of functies van de Diensten niet gebruiken.
REACTIE OP “NIET VOLGEN”-SIGNALEN
Sommige internetbrowsers bieden de mogelijkheid om “Niet volgen”-signalen (“Do Not Track”) te verzenden.
Aangezien er nog geen uniforme normen voor “Niet volgen”-signalen zijn aangenomen, verwerkt of reageert
BioMarin niet op “Niet volgen”-signalen.
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BELEIDSUPDATES
Deze Cookieverklaring kan van tijd tot tijd worden herzien naarmate we nieuwe functies en diensten toevoegen,
wanneer wetten veranderen en naarmate de beste praktijken voor privacy en beveiliging in de industrie zich
ontwikkelen. We tonen een ingangsdatum voor het beleid in de bovenhoek van deze Cookieverklaring, zodat het
voor u gemakkelijker is om bij te houden wanneer er een wijziging is geweest. Indien wij wezenlijke veranderingen
aanbrengen in deze Cookieverklaring met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens, zullen wij dit vooraf
aankondigen via de Diensten. Kleine wijzigingen of wijzigingen die geen significante invloed hebben op individuele
privacybelangen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.
CONTACTINFORMATIE
Vindt u dat uw rechten op gegevensbescherming door BioMarin zijn geschonden? U heeft het recht om een klacht
in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De leidende toezichthoudende
autoriteit voor BioMarin in Europa is de Data Protection Commission (zie www.dataprotection.ie).
Als u vragen heeft over deze Cookieverklaring, kunt u contact met ons opnemen via het formulier dat u hier vindt
of schrijven naar:
BioMarin International Limited
Data Privacy Officer
6th Floor, 5 Earlsfort Terrace
Earlsfort Centre
Dublin 2, DO2CK83, Ierland
Tel: +35314794300
E-mail: EMEAPrivacy@bmrn.com

LIJST MET COOKIES
Domein/uitgever

addthis.com

Naam cookie

__atuvc, __atuvs, bt2, di2, loc, na_id, ouid, uid, um, uvc, vc

Doel

Deze cookies zijn gekoppeld aan AddThis.com, een widget voor sociaal delen die vaak is
ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerken uitwisselingsplatforms. Deze cookies worden ingesteld door AddThis.com en worden
gebruikt om verschillende gebruiksgegevens te verzamelen, waaronder persoonlijk
identificeerbare en niet-identificeerbare informatie. Zie het privacybeleid van AddThis op
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors.

Categorie

Marketing

Domein/uitgever

Adobe.com

Naam cookie

demdex

Doel

Deze cookie is gekoppeld aan de Adobe.com Audience Manager. De demdex-cookie helpt
Audience Manager bij het uitvoeren van basisfuncties zoals bezoekersidentificatie, IDsynchronisatie, segmentatie, modellering, rapportage, enz. Zie de cookiebeschrijving van
Alleen voor zakelijk gebruik
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Adobe Audience Manager op https://experienceleague.adobe.com/docs/coreservices/interface/ec-cookies/cookies-am.html?lang=en#ec-cookies
Categorie

Marketing

Domein/uitgever

Affectv

Naam cookie

ck, oo, pt

Doel

Affectv levert technologiediensten aan adverteerders die hen in staat stellen relevante online
advertenties te leveren aan consumenten die op het World Wide Web surfen. Raadpleeg voor
meer informatie het Affectv Cookiebeleid op https://hybridtheory.com/privacy-policy/

Categorie

Reclame

Domein/uitgever

blukai.com

Naam cookie

bkdc, bkpa, bku

Doel

BlueKai werkt samen met websites om anonieme activiteiten samen te voegen en gerichtere
online advertenties te bieden. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Oracle BlueKai
op https://www.oracle.com/legal/privacy/bluekai-privacy-policy.html

Categorie

Reclame

Domein/uitgever

eyeota.net

Naam cookie

mako_uid

Doel

Dit domein is eigendom van Eyeota, een wereldwijd bedrijf dat gespecialiseerd is in
doelgroepgegevens om targeting van advertenties op basis van bezoekersprofilering mogelijk
te maken.

Categorie

Reclame

Domein/uitgever

Facebook

Naam cookie

_fbp, _js_datr, _js_reg_ext_ref, _js_reg_fb_gate, datr, fr

Doel

“_fbp” wordt gebruikt om uw unieke gebruikers te onderscheiden en bij te houden. Het doel
van de datr-cookie is om de webbrowser te identificeren die wordt gebruikt om verbinding te
maken met Facebook, onafhankelijk van de ingelogde gebruiker. De dienst is het bedrijf, de
organisatie of een derde partij achter deze gegevens. Deze cookies worden ingesteld door
Facebook, zodat gebruikers kunnen inloggen via een Facebook-account. Raadpleeg voor meer
informatie het cookiebeleid van Facebook op https://www.facebook.com/policies/cookies

Categorie

Reclame

Domein/uitgever

Google
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Naam cookie

_gads, DSID, SS_MID, NID, IDE

Doel

Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers en uitgevers gerichte reclame te bieden. DSID
wordt gebruikt om uw activiteit op verschillende apparaten te koppelen als u eerder op een
ander apparaat bent ingelogd op uw Google-account. Identificeert unieke bezoekers en volgt
de sessies van een bezoeker op een website. De NID-cookie bevat een unieke ID die Google
gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden. Raadpleeg voor meer
informatie het cookiebeleid van Google op
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

Categorie

Reclame

Domein/uitgever

Google Analytics

Naam cookie

_ga, _gat, _gid, __utma, ,__utmv , __utmz

Doel

Deze cookies worden gebruikt om de juiste cookie te vinden in het geval dat meerdere cookies
worden ingesteld op verschillende paden of domeinen, om de aanvraagsnelheid te verlagen,
om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpen een
analyserapport op te stellen over hoe de website het doet die doorgaans naar de browser
wordt geschreven bij het eerste bezoek aan uw website vanuit die webbrowser. De __utmvcookie geeft de informatie door die wordt verstrekt via de _setVar()-methode, die u gebruikt
om een aangepast gebruikerssegment te creëren. __utmz houdt bij waar u als bezoeker
vandaan kwam, welke zoekmachine u heeft gebruikt, op welke link u heeft geklikt, welk
trefwoord u heeft gebruikt en waar in de wereld u zich bevond toen u een website bezocht.
Deze cookies worden geïnstalleerd door Google Analytics of zijn cookies van derden die op uw
apparaat worden geplaatst om ons in staat te stellen de Google Analytics-service te gebruiken.
Raadpleeg voor meer informatie het cookiebeleid van Google op
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

Categorie

Analyse

Domein/uitgever

LinkedIn

Naam cookie

Bcookie, BizoID, bscookie, Conversion, JSESSIONID, lang, lidc, UserMatchHistory

Doel

De BizoID-cookie onthoudt één LinkedIn-gebruikers-ID. Deze cookies zijn kleine stukjes tekst
die verzoeken en pagina's vergezellen terwijl deze van en naar webserver en browser gaan.
JSESSIONID is een cookie in de J2EE-webapplicatie die wordt gebruikt bij het volgen van
sessies. Andere cookies worden gebruikt om de standaardlocatie/taal in te stellen. De dienst is
het bedrijf, de organisatie of een derde partij achter deze gegevens. Raadpleeg voor meer
informatie het cookiebeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Categorie

Reclame

Domein/uitgever

Lotame

Naam cookie

_cc_aud, _cc_cc, _cc_dc, _cc_id
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Doel

Dit is een cookie van derden die wordt gebruikt om LinkedIn-leden te identificeren voor
reclame en analyse. Raadpleeg voor meer informatie het beleid van Lotame op
https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/.

Categorie

Marketing

Domein/uitgever

MediaMath

Naam cookie

mt_misc, uuid

Doel

Dit is een cookie van derden die wordt gebruikt om LinkedIn-leden te identificeren voor
reclame en analyse. Raadpleeg voor meer informatie het beleid van Lotame op
https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/.

Categorie

Reclame

Domein/uitgever

CloudFlare,Inc. (rlcdn.com)

Naam cookie

Pxrc, rlas3

Doel

Deze cookie wordt gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw
interesses. Deze cookie wordt ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te
beperken en om de effectiviteit van de advertentiecampagne te meten. Zie voor meer
informatie het cookiebeleid van CloudFlare, Inc. op https://www.cloudflare.com/cookiepolicy/?utm_referrer=https://www.cloudflare.com/.

Categorie

Reclame

Domein/uitgever

ShareThis

Naam cookie

__stid, __stidv

Doel

Slaat het bereik richting het publiek op en houdt het bij. Ga voor meer informatie naar
https://sharethis.com/privacy/

Categorie

Marketing

Domein/uitgever

Tapad

Naam cookie

TapAd_3WAY_SYNCS, TapAd_DID, TapAd_TS

Doel

Deze cookie voert informatie uit over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en alle
advertenties die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website
bezocht. Ga voor meer informatie naar https://www.tapad.com/privacy

Categorie

Reclame

Domein/uitgever

The Trade Desk
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Naam cookie

TDCPM, TDID

Doel

Targeting- of reclamecookies. Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende
gebruiker identificeert. Dit domein is eigendom van TheTradeDesk. De belangrijkste
bedrijfsactiviteit is: Platform voor advertentieservice. Deze cookie voert informatie uit over
hoe de eindgebruiker de website gebruikt en alle advertenties die de eindgebruiker mogelijk
heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht. Ga voor meer informatie naar
https://www.thetradedesk.com/us/website-privacy-policy

Categorie

Reclame

Domein/uitgever

Twitter

Naam cookie

Conversion, personalization_id

Doel

Deze cookies zijn kleine stukjes tekst die verzoeken en pagina's vergezellen terwijl deze van en
naar webserver en browser gaan. Dit domein is eigendom van Twitter. De belangrijkste
bedrijfsactiviteit is: Sociale-netwerkdiensten. Wanneer twitter optreedt als een externe host,
verzamelt het gegevens via een reeks plug-ins en integraties die voornamelijk worden gebruikt
voor tracking en targeting. Raadpleeg voor meer informatie het cookiebeleid van Twitter op
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies.

Categorie

Reclame

Domein/uitgever

YouTube

Naam cookie

GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

Doel

De GPS-cookie op Kickstarter registreert uw GPS-gegevens terwijl u uw bedrijf runt en stelt
deze later beschikbaar voor uploaden en analyse. Deze cookie, die kan worden ingesteld door
Google of Doubleclick, kan door advertentiepartners worden gebruikt om een profiel van
interesses op te bouwen om relevante advertenties op andere websites te tonen. Het werkt
door uw browser en apparaat uniek te identificeren. VISITOR_INFO1_LIVE: een cookie die
YouTube instelt en die uw bandbreedte meet om te bepalen of u de nieuwe spelerinterface of
de oude krijgt. YouTube wordt door de website gebruikt om video-inhoud op te slaan en weer
te geven. Raadpleeg voor meer informatie het cookiebeleid van Google
op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en&utm_source=ucb.

Categorie

Marketing

Domein/uitgever

Zeotap

Naam cookie

ZC

Doel

Cookie gebruikt voor reclamedoeleinden. Ga voor meer informatie naar
https://zeotap.com/website-privacy-policy

Categorie

Reclame
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Domein/uitgever

.vimeo.com

Naam cookie

__cf_bm

Doel

Deze cookie, ingesteld door Cloudflare, wordt gebruikt ter ondersteuning van Cloudflare Bot
Management.

Categorie

Marketing

Domein/uitgever

.vimeo.com

Naam cookie

vuid

Doel

Vimeo installeert deze cookie om trackinginformatie te verzamelen door een unieke ID in te
stellen om video's op de website in te bedden.

Categorie

Marketing

Domein/uitgever

.vimeo.com

Naam cookie

player

Doel

Vimeo gebruikt deze cookie om de voorkeuren van de gebruiker op te slaan bij het afspelen
van ingebedde video's van Vimeo.

Categorie

Marketing

Domein/uitgever

.vimeo.com

Naam cookie

aka_debug

Doel

Vimeo stelt deze cookie in die essentieel is voor het kunnen afspelen van video’s op de
website.

Categorie

Marketing

Domein/uitgever

player.vimeo.com

Naam cookie

sync_active

Doel

Deze cookie wordt ingesteld door Vimeo en bevat gegevens over de voorkeuren voor
videoinhoud van de bezoeker, zodat de website parameters zoals voorkeursvolume of
videokwaliteit onthoudt.

Categorie

Marketing

Domein/uitgever

WPML WordPress

Naam cookie

_icl_current_language

Doel

Deze cookie wordt opgeslagen door de WPML WordPress-plugin. Het doel van de cookie is het
opslaan van de huidige taal.

Categorie

Functioneel
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Domein/uitgever

OneTrust

Naam cookie

OptanonConsent

Doel

OneTrust stelt deze cookie in om gegevens over de cookiecategorie van de website op te slaan
en te controleren of bezoekers toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik
van elke categorie.

Categorie

Functioneel
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