
 

 

COOKIE POLICY ACE PHARMACEUTICALS B.V. 

 

Versie: oktober 2021 

 

Ace Pharmaceuticals B.V. (hierna: “Ace”), gevestigd te Zeewolde en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 3906166, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacy 

policy. Ace maakt gebruik van cookies. Hierbij kunnen ook persoonsgegevens worden verwerkt. Middels deze Cookie 

Policy wordt u geïnformeerd over ons gebruik van cookies. Voor meer informatie over de verwering van uw persoons-

gegevens en uw rechten ter zake, verwijzen we naar onze Privacy Policy. 

 

Wat zijn cookies 

Wanneer u de websites van Ace bezoekt, is het noodzakelijk – en soms ook handig – om bepaalde informatie te verza-

melen om de verbinding goed te laten verlopen en de website goed te laten functioneren. Hiervoor maken wij gebruik 

van cookies. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer, tablet of smartphone 

worden opgeslagen die informatie bevatten over bijvoorbeeld algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde 

pagina’s, browsertype, datum en tijdstip van uw bezoek.  

 

Cookies worden ook toegepast om het gebruik van de websites van Ace voor u gemakkelijker te maken en de inrichting 

van de websites voor u te optimaliseren (o.a. middels het opslaan van voorkeursinstellingen). Wij gebruiken ook coo-

kies om informatie verkrijgen over het gebruik van onze websites (zoals het bijhouden van bezoekersaantallen) en 

onze websites te onderhouden en te verbeteren en de prestaties en het gebruik van onze website te bewaken. 

 

1. Functionele cookies 

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze Website goed te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om 

de Website gebruikersvriendelijker te maken, met name door het gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde 

voorkeuren op te slaan. Voor deze cookies is uw toestemming niet vereist.  

 

2. Analytische cookies 

Analytische cookies worden gebruikt om (anoniem) statistieken bij te houden over het gebruik van onze websites. Ace 

gebruikt hiervoor Google Analytics. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics.  

 

Wij gebruiken Google Analytics om te kunnen meten hoeveel bezoekers er op de Website komen, waar deze vandaan 

komen en welke pagina’s worden bezocht. Om de gevolgen hiervan voor uw privacy tot een minimum te beperken en 

om te waarborgen dat uw persoonsgegevens door Google alleen worden verwerkt om het bezoek en gebruik van onze 

Website te meten hebben wij de volgende maatregelen genomen: 

i. wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, waarin afspraken zijn gemaakt 

over het gebruik van uw persoonsgegevens; 

ii. wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat slechts een zeer beperkt deel van uw IP-

adres aan Google wordt verstrekt; 

iii. wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens niet worden gedeeld 

met Google en door Google niet mogen worden verwerkt voor eigen doelen en niet mogen worden 

gebruikt om u gerichte advertenties te tonen; 

iv. wij hebben waar mogelijk in technische dan wel economische zin, maatregelen getroffen die pro-

beren te voorkomen dat Google niet de mogelijkheid heeft om uw surfgedrag van verschillende 

apparaten en meerdere sessies te combineren; 

• Wilt u niet dat uw bezoekgedrag wordt bijgehouden door Google Analytics? Dan kunt u een plugin van Google 

downloaden die dit voorkomt. Deze plugin is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, 

dus niet alleen voor deze Website. De plugin is via de volgende link te installeren: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.  

 

  

https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl


 

 

3. Andere cookies 

Dit zijn cookies die voor andere dan functionele of analytische doeleinden worden gebruikt. Onder deze cookies wor-

den ook cookies verstaan cookies die tracking- of marketingdoeleinden hebben. Voor het plaatsen van tracking en 

marketing cookies wordt uw toestemming gevraagd. Pas na uw akkoord, worden de cookies geplaatst. Op dit moment 

wordt hiervan door Ace echter geen gebruik gemaakt. 

 

De websites van Ace maken gebruik van de volgende cookies: 

 

www.ace-pharm.nl  

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type 

PHPSESSID ace-pharm.nl Bewaart de status van de gebruikerssessie tij-

dens pagina-aanvragen 

Sessie HTTP 

_ga ace-pharm.nl Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om 

statistische data te genereren over hoe de be-

zoeker de website gebruikt 

2 jaar HTTP 

_gat  ace-pharm.nl Gebruikt door Google Analytics om de verzoek-

snelheid te beperken 

1 dag HTTP 

_gid ace-pharm.nl Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om 

statistische data te genereren over hoe de be-

zoeker de website gebruikt 

1 dag HTTP 

 

klantportaal.ace-pharm.nl  

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type 

_ga ace-pharm.nl Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om 

statistische data te genereren over hoe de be-

zoeker de website gebruikt 

2 jaar HTTP 

_gat ace-pharm.nl Gebruikt door Google Analytics om de verzoek-

snelheid te beperken 

1 dag HTTP 

_gid ace-pharm.nl Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om 

statistische data te genereren over hoe de be-

zoeker de website gebruikt 

1 dag HTTP 

 

http://www.ace-pharm.nl/
file:///C:/Users/Astrid/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6K17N0HF/klantportaal.ace-pharm.nl

