Cookieverklaring
De website van het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden
opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de websites beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van
de websites te verkrijgen.

Geanonimiseerd
De informatie die de cookies verzamelen wordt niet gebruikt om u te identificeren. Ze zijn niet gekoppeld aan uw naam, adres of emailadres, maar we gebruiken ze om de website te optimaliseren en van relevantie informatie te voorzien.

Soorten cookies
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies met de volgende doeleinden:

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en
worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert.

Analytische cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics en SiteImprove waarmee de beheerders van de website inzicht krijgen in onder
meer de bezoekersstromen en het gebruik van de website. Met als doel de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Bij het opslaan
van deze gegevens verbergen we het laatste deel van uw IP-adres, hierdoor is het adres niet meer naar u herleidbaar. In Google
Analytics staat de optie 'Gegevens delen' uit zodat Google de verzamelde informatie niet mag delen met derden. Voor Google Analytics
heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis een verwerkersovereenkomst gesloten.

Marketing cookies
Deze website bevat ook cookies van derden. Voorbeelden zijn het tonen van content zoals teksten, documenten, afbeeldingen of
video’s die bij een andere organisaties opgeslagen zijn, maar die op deze website worden getoond. Onder andere de Google-dienst
YouTube, zij hanteren eigen voorwaarden rond het plaatsen en uitlezen van cookies, bekijk hiervoor de voorwaarden van Google
(https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy). Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies dan kunt u de video’s binnen de website
bekijken.

Cookies verwijderen
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis vraagt de gebruiker actief toestemming voor het plaatsen van marketing cookies. Deze website werkt
ook zonder deze cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies ook op elk gewenst moment
verwijderen van uw computer of uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Raadpleeg hiervoor de
gebruikershandleiding van uw browser.
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