COOKIEVERKLARING MCO HEALTH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOE MCO HEALTH COOKIES EN ANDERE TRACERINGSTECHNOLOGIEËN GEBRUIKT
Cookieverklaring MCO HEALTH
Deze cookiemelding is van toepassing op alle MCO HEALTH-websites en mobiele applicaties
("MCO HEALTH Sites").
Wat zijn cookies?
Cookies zijn tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst door websites die je
bezoekt. Cookies worden vervolgens bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de
oorspronkelijke website, of naar een andere website die die cookie herkent. Ze worden
gebruikt om websites te laten werken, of efficiënter te laten werken, en om informatie te
verstrekken aan de beheerder van de website.
We gebruiken de term "cookies" in dit bericht om ook alle vergelijkbare technologieën te
dekken, zoals webbakens SDK, logbestanden, pixeltags.
Welke soorten cookies worden gebruikt op MCO HEALTH-sites?
Je kunt zien welke cookies op de MCO HEALTH websites worden gebruikt door op de 'Privacy
instellingen' knop te klikken onder op de MCO HEALTH websites.
We gebruiken de volgende soorten cookies op MCO HEALTH Sites:
Cookiecategorieën
Tijdsduur
Website functionaliteit cookies
Met deze cookies kun je op de site navigeren en onze functies gebruiken, zoals registratie,
inloggen en productfavorieten. Als je deze cookies uitschakelt, werken bepaalde delen van de
website niet voor jou, bijvoorbeeld het toevoegen van items aan jouw winkelmandje en
doorgaan naar afrekenen.
Zolang als nodig is
Website analyse cookies
Met deze cookies kunnen we meten en analyseren hoe jij onze websites, apps en mobiele
platforms gebruikt, om zowel de functionaliteit van de website als jouw ervaring te verbeteren.
90 dagen
Klantvoorkeur cookies
Wanneer je op onze sites surft, onthouden deze cookies jouw voorkeuren (zoals jouw taal of
locatie) en andere informatie die je ons wilt verstrekken, zodat we jouw ervaring kunnen
aanpassen en relevanter en persoonlijker voor jou kunnen maken.
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Advertentie- of targetingcookies
Deze cookies worden gebruikt om advertenties te tonen die relevant voor jou zijn. Ze beperken
ook het aantal keren dat je een advertentie ziet en helpen ons de effectiviteit van onze
marketingcampagnes te meten. We kunnen de informatie die via deze cookies wordt verkregen
ook gebruiken om jou te voorzien van advertenties die voor jou interessant kunnen zijn op
basis van jouw eerdere onlinegedrag. We kunnen deze informatie delen met andere partijen,
waaronder onze partners.
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Social media cookies
Deze cookies worden gebruikt wanneer je informatie deelt via een knop voor het delen van
sociale media op een MCO HEALTH-site. Het sociale netwerk zal registreren dat je dit hebt
gedaan. Deze informatie kan worden gekoppeld aan targeting/reclameactiviteiten.
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Jouw cookievoorkeuren beheren
Je kunt jouw cookievoorkeuren op elk gewenst moment inzien en wijzigen door op de ‘Privacy
instellingen’ knop te klikken linksonder op de MCO HEALTH websites.
Bovendien kun je, indien beschikbaar, je afmelden voor cookies door de volgende sites te
bezoeken: http://www.aboutads.info/choices/#completed of
http://www.youronlinechoices.eu/
Bericht-update
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen en correcties aan te brengen in deze
kennisgeving. Raadpleeg deze pagina van tijd tot tijd om deze en nieuwe aanvullende
informatie te bekijken. We zullen updates plaatsen op MCO HEALTH-sites en, waar nodig,
zullen we eventuele wijzigingen per e-mail doorgeven.

