Ons Privacy- en Cookiebeleid

Privacybeleid van de Intersurgical website
Door deze website te bezoeken en verder te gaan, gaat u
akkoord met de voorwaarden van ons privacybeleid. Als u
het niet eens bent met ons privacybeleid, gelieve dan de
aanwijzingen in de verschillende secties van dit privacybeleid
te volgen of verlaat de website.

Automatisch verzamelde, niet-persoonlijke
informatie
Intersurgical waarborgt de privacy van haar websitebezoekers.
Gelieve er rekening mee te houden dat we statistieken
bijhouden van onze gebruikers, surfpatronen en informatie over
de websiteprestaties. Deze statistieken worden niet gedeeld
met derden en bevatten geen ‘persoonlijke informatie’ (zie voor
meer informatie het gedeelte “Bezoekersidentificatie & Hoe we
Cookies gebruiken”).

Persoonlijke informatie
Om uw vragen te kunnen beantwoorden of om toekomstige
interactieve gebruikersfuncties te beheren, kan het nodig zijn
dat wij u om persoonlijke gegevens vragen zoals uw naam,
adres, e-mailadres en telefoonnummer. Als u een bepaalde
service aanvraagt of een verzoek indient via deze website,
zouden wij contact met u op kunnen nemen voor aanvullende
informatie. Die aanvullende informatie is dan enkel nodig om
uw aanvraag te verwerken of uit te voeren. We gebruiken uw
informatie alleen om te reageren op uw verzoeken en om uw
aanvraag verder te verwerken. Behalve wanneer het nodig
is om uw verzoek te verwerken of uit te voeren óf wanneer
wij dienen te voldoen aan een wettelijke verplichting, zullen
we deze informatie nooit aan derden verstrekken zonder uw
toestemming.
Wanneer u nadrukkelijk toestemming geeft, kunnen we deze
informatie gebruiken om contact met u op te nemen via e-mail,
telefoon of schriftelijk en om u op de hoogte te kunnen houden
van onze nieuwe producten, diensten of promoties. U vindt
instructies over het weigeren van informatie over nieuwe
producten, diensten of promoties in diezelfde e-mail of brief.
Anderzijds kunt u ook contact met ons opnemen via onze
website.
Persoonlijke gegevens die worden verzameld naar aanleiding
van uw reactie op een van onze e-mailmarketingcampagnes,
worden opgeslagen bij Dotmailer (de leverancier van onze
service) tot het moment waarop u om verwijdering vraagt of
wanneer u zich afmeldt. Aangemeld blijven betekent dat u
regelmatig product-, evenement- of andere service-updates
ontvangt, totdat u zich afmeldt. Alle content wordt gemaakt
door ons interne marketingteam.

Onze andere Intersurgical vestigingen worden niet als derden
beschouwd. U kunt de diverse Intersurgical vestigingen vinden
in het gedeelte ‘Contact’ op
http://www.intersurgical.com/contact. Deze Intersurgical
vestigingen zijn gegevensverwerkers van door u via onze
website verstrekte gegevens.
Deze site kan gebruikmaken van technologie waarmee we
bepaalde technische informatie kunnen verzamelen, zoals
uw IP-adres, uw browsertype, het adres van de Intersurgical
website dat u heeft geopend en het tijdstip waarop u deze
site heeft bekeken. Deze informatie wordt gebruikt voor het
oplossen van storingen en foutmeldingen op de website en
voor het verbeteren van producten en services. Deze informatie
wordt tot 50 maanden na uw bezoek aan de website bewaard
en daarna onherroepelijk verwijderd.
We gebruiken ook Google Analytics op de website om
onze producten en services te verbeteren. We gebruiken
de door Google Analytics verstrekte functionaliteit voor IP
anonimisering.
U kunt hier het privacybeleid van Google Analytics bekijken:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Mogelijkheden om u af te melden voor Google Analytics vindt
u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google
Analyticsgegevens worden 50 maanden na uw bezoek aan de
website bewaard en daarna onherroepelijk verwijderd.

Veiligheid
Hoewel geen enkel systeem 100% onfeilbaar is, heeft
Intersurgical uitgebreide beveiligingsmaatregelingen genomen
om het risico van ongeoorloofde toegang tot of oneigenlijk
gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Nauwkeurigheid van verzamelde gegevens
Intersurgical zal, op eigen initiatief of op uw verzoek, eventuele
onjuiste of verouderde persoonlijke gegevens (die zijn bewaard
bij uw bezoek aan deze website) bijwerken of wissen.

Bezoekersidentificatie & Hoe wij cookies gebruiken
Cookies’ kunnen op uw computer worden geplaatst zodat wij u kunnen identificeren. Hiermee kunnen we de site personaliseren
voor de gebruiker en bekijken hoe, en wanneer, specifieke gebruikers de site bezoeken. Dit stelt ons in staat om de site continu te
verbeteren ten behoeve van een optimale gebruikersvriendelijkheid. Het gebruik van cookies is een gangbare standaard. Cookies
worden op uw computer opgeslagen en worden alleen gebruikt om informatie op uw harde schijf te bekijken die daar is geplaatst
door een cookie van deze website. De volgende cookies worden gebruikt op onze website:
Cookie type

Cookie naam

Doel van de cookie en andere informatie

Sessie

ASP.NET_SessionId

Om de sessiestatus van de gebruiker te bepalen.
De in de sessiecookie opgeslagen sessiesleutel bevat alleen een willekeurig nummer-id dat wordt
gebruikt om het cache-geheugen van de server te registreren. Er wordt geen andere informatie
prijsgegeven.
De cookie verloopt wanneer de browse-sessie eindigt.

Beveiliging

_RequestVerificationToken

Deze anti-fraudesleutel garandeert dat het verzoek door de gebruiker wordt gedaan. De cookie
verloopt wanneer de browse-sessie eindigt.

Voorkeuren

cc-regel

Om ervoor te zorgen dat we weten dat u op de hoogte bent van ons cookiebeleid of dat u
zich heeft afgemeld voor cookies, moeten we onze cookie op uw apparaat plaatsen. Hierdoor
kunnen we een volgende keer dat u onze site bezoekt weten dat we geen andere cookies
plaatsen. Deze cookie vervalt na één maand.

Google Analytics
cookies

_ga, _gat, _gid

Het belangrijkste doel van deze cookies is om gebruikers te onderscheiden.
IP-adressen worden geanonimiseerd.
Deze cookies vervallen na één maand (_gid), 2 jaar (_gat) of wanneer de browse-sessie eindigt
(_ga).

Google cookies

Diversen

We hebben geen controle over de(ze) cookies van derden. Zie hier de cookie-informatie
van Google (https://www.google.co.uk/intl/en/policies/technologies/types/)

YouTube cookies

We hebben geen controle over de(ze) cookies van derden. Zie hier de cookie-informatie
van Google (https://www.google.co.uk/intl/en/policies/technologies/types/)

Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw webbrowser
hierop instellen.
Browserfabrikanten bieden Help-pagina’s over hoe je cookies
in hun producten kunt beheren. Zie hieronder voor meer
informatie over:

•
•
•
•

Bezoekersgedrag
Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor het legaal gebruik
van onze website opdat onze website op geen enkele manier zal
worden beschadigd, verstoord of nadelig zal worden beïnvloed.
Schriftelijke toestemming door Intersurgical is vereist indien u
ons materiaal op welke manier dan ook wilt kopiëren.

Copyright

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari (Desktop)

Controleer voor andere browsers het helpmenu van uw
browser voor instructies, aangezien elke browser anders is.

De Intersurgical website heeft auteursrecht en is wettelijk
beschermd. Al het materiaal dat wordt getoond (inclusief
documenten, tekst, afbeeldingen, logo’s en video’s) is wettelijk
beschermd. Schriftelijke toestemming door Intersurgical is vereist
indien u ons materiaal op welke manier dan ook wilt kopiëren.

Veranderingen
Onze website kan links naar andere websites bevatten. De
belangrijkste sites waarnaar verwezen kan worden zijn YouTube,
Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Adobe Flash en
Google Analytics. Ook andere links kunnen voorkomen, naar
bijvoorbeeld associaties of externe overzichten en artikelen.
Zodra u onze website verlaat en doorlinkt naar de externe sites,
kunnen wij uw gegevensbescherming en privacy niet meer
garanderen aangezien wij geen controle hebben over websites
van derden. Raadpleeg het privacybeleid van die websites.

Intersurgical kan de toegang tot deze site of de inhoud ervan
op elk moment, met of zonder kennisgeving, wijzigen. Indien
Intersurgical wijzigingen met betrekking tot cookies aanbrengt,
zullen we u hierover informeren bij uw eerstvolgende bezoek
aan de website.
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