
Europees cookiebeleid van Seagen  

Dit beleid inzake cookies informeert u over de soorten “cookies” en andere technologieën die worden 
gebruikt door Seagen, Inc. en zijn dochterondernemingen in de Europese Unie (“we”, “wij”, “onze” of 
“ons”) en onze externe leveranciers op de website of online dienst (gezamenlijk de “Diensten”) waar dit 
Europese cookiesbeleid verschijnt.  

“Cookies” zijn identificatoren die helpen bij de interactie tussen uw computer of apparaat en de 
diensten. Verschillende soorten cookies, zoals sessiecookies en permanente cookies, worden voor 
verschillende doeleinden gebruikt. Sessiecookies blijven tijdelijk op uw apparaat totdat u de diensten 
verlaat. Een permanente cookie blijft langer op uw apparaat of totdat u deze handmatig verwijdert 
(hoelang de cookie op uw apparaat blijft, hangt af van de duur van de specifieke cookie).  

Wij en onze externe analyse- en reclameproviders kunnen de volgende soorten cookies en andere 
technologieën gebruiken, zoals GIF-bestanden of webbakens:  

• Strikt noodzakelijk. Deze cookies zijn essentieel om door de diensten te navigeren en de 
functies te gebruiken, en ze stellen ons in staat om de diensten te leveren.  

• Functioneel. Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u de diensten gebruikt 
en bieden verbeterde functionaliteit en meer gepersonaliseerde functies.  

• Prestatie en analytisch. Deze cookies worden gebruikt om de diensten te begrijpen en te 
verbeteren en om te begrijpen hoe u de diensten gebruikt.  

• Reclame. Deze worden gebruikt om relevante advertenties te leveren en de prestaties en 
efficiëntie van de advertentiecampagne te volgen. 

De specifieke cookies en technologieën die we gebruiken zijn onderhevig aan wijzigingen en niet alle 
technologieën kunnen worden gebruikt voor alle diensten of in alle rechtsgebieden. Tenzij u uw 
toestemming geeft, zijn de enige cookies die we gebruiken in de diensten strikt noodzakelijke cookies. 

Andere soorten cookies (functionele cookies en prestatiecookies) worden alleen ingeschakeld als u zich 
aanmeldt met behulp van de cookiebanner op al onze websites. 

De meeste webbrowsers stellen u in staat voorkeuren in te stellen voor cookies die u wilt accepteren. 
Om cookies op een apparaat te beheren, raadpleegt u uw browserinstellingen en volgt u de instructies. 
Als u cookies verwijdert of blokkeert, is het mogelijk dat u bepaalde functies niet kunt gebruiken of er 
geen toegang toe hebt. Om cookies te beheersen of te beheren op een aantal van de meest populaire 
browsers, klikt u op de link die bij elke browser hieronder hoort: 

• Google Chrome 
• Microsoft Edge 
• Mozilla Firefox 
• Microsoft Internet Explorer 
• Apple Safari 

Om u af te melden voor Google Analytics op alle websites, gaat u naar 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/en-gb/safari
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

