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Cookie beleid 

 

Het Women’s Healthcare Center gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies 
worden verzameld. Van bezoekers van de website wordt geen persoonlijke of gevoelige informatie 
opgeslagen. Women’s Healthcare Center houdt zich hiermee aan de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens.  

De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites 
toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een 
bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Women’s 
Healthcare Center gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren. Voor meer 
informatie over cookies kunt u terecht op: www.opta.nl en www.consuwijzer.nl .  

De website van Women’s Healthcare Center maakt gebruik van twee soorten cookies:  

 Functionele cookies: Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om uw voorkeursinstelling van 
taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. U 
kunt functionele cookies niet uitschakelen.  

 Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van 
gegevens over het bezoek aan de website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en 
bezoekfrequentie. Women’s Healthcare Center gebruikt hiervoor Google Analytics en past de 
handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics toe van de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Daarmee voldoet Women’s Healthcare Center aan de 
Telecommunicatiewet en hoeft Women’s Healthcare Center geen toestemming te vragen 
aan de websitebezoeker voor deze cookies.  Women’s Healthcare Center gebruikt deze 
geanonimiseerde gegevens om de website te verbeteren en aan te passen. U kunt het 
gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.  

De website van Women’s Healthcare Center maakt voor het embedden van video's gebruik van 
YouTube. YouTube hanteert eigen voorwaarden rond het plaatsen van cookies, zie hiervoor de policy 
op http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ .  
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