Cookieverklaring
Deze cookieverklaring geldt voor iedereen die de website www.sahz.nl bezoekt.
Beheer
De website staat onder beheer van de Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen, afgekort
SAHZ. De SAHZ maakt op haar website gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. In
deze cookieverklaring wordt u geïnformeerd over wat cookies zijn, waarom cookies worden
gebruikt en welke cookies worden geplaatst.
Contactgegevens
SAHZ is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot het gebruik van de gegevens, welk
gebruik in deze cookieverklaring wordt beschreven. De contactgegevens van SAHZ zijn:
Apotheek SAHZ
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem
Telefoon: 023-5464000
E-mail: informatie@sahz.nl
Door de SAHZ is de heer R.A. Huizing als Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld
om toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens. Hij is voor wat betreft de
verwerking van persoonsgegevens tevens het aanspreekpunt voor patiënten en medewerkers.
De FG is te bereiken op privacy@sahz.nl of via telefoonnummer 023-5464000.
Bij vragen of klachten over deze cookieverklaring kunt u contact met ons opnemen per e-mail op
informatie@sahz.nl of per post op adres Boerhaavelaan 24, 2035 RC te Haarlemo.v.v.
‘Cookiebeleid SAHZ’.
Wat zijn cookies en vergelijkbare technieken?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer of
andere randapparatuur (zoals smartphones of tablets) van de bezoeker worden geplaatst. In
zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Door de
cookies is de website bij een volgend bezoek sneller toegankelijk. De informatie wordt ook
gebruikt om de website te verbeteren en om analyses mogelijk te maken. Bij vergelijkbare
technieken gaat het om Javascripts en Flash cookies.
U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt uw browser zo instellen
dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Door plaatsing van
een cookie te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u de website
niet (volledig) kunt gebruiken.

Welke cookies worden geplaatst en voor welk doel?
Op sahz.nl worden cookies geplaatst voor verschillende doeleinden. Ook worden cookies van
derden geplaatst. Op deze cookies is het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derde van
toepassing.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het
IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en
gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden
gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens
optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan
derden verstrekt.
Google analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over
hoe bezoekers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is
aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Lees het privacy beleid van Google voor
meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om
rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet
toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website op de juiste wijze kan werken. Het gaat hier
bijvoorbeeld om het onthouden van de login maar ook om het winkelwagentje of het kunnen
afrekenen in de webwinkel.
Naam
PHPSESSID

Gegevens
Sessie id

itsec-hb-login*****
woocommerce_cart_hash

Login info
Winkelmand

Toelichting
Koppel serversessie aan
gebruikers sessie
Beveiliging en toegang
Koppel cart sessie

woocommerce_items_in_cart

Winkelmand

Koppel cart sessie

wp_woocommerce_session_****

Winkelsessie

Koppel cart sessie

Geldigheid
Tot hij wordt
overschreven
<1 uur
Zolang browser
open is
Zolang browser
open is
Zolang browser
open is

itsec-hb-login-*******
wordpress_logged_in_*****

Login sessie
Login sessie

wordpress_sec_*******

WordPress info

wordpress_test_cookie

Login sessie

wp-settings-**

WordPress info

wp-settings-time-**

WordPress info

wp_woocommerce_session_***

Woocommerce
Sessie

Login beveiliging
Deze cookie wordt gebruikt om
te controleren of een gebruiker
is ingelogd of niet. Zonder deze
cookie is het niet mogelijk om in
te loggen
Deze cookies worden gebruikt
door het content management
systeem van WordPress en zijn
cruciaal voor de werking van de
site.
WordPress plaatst deze cookie
wanneer je de inlogpagina hebt
bekeken en of de browser is
ingesteld om cookies te
accepteren of om af te wijzen.
Deze cookies worden gebruikt
door het content management
systeem van WordPress en zijn
cruciaal voor de werking van de
site.
Deze cookies worden gebruikt
door het content management
systeem van WordPress en zijn
cruciaal voor de werking van de
site.
Winkel koppeling

1 dag
Zolang browser
open is

Zolang browser
open is

Zolang browser
open is

Zolang browser
open is

Zolang browser
open is

2 dagen

Analytische cookies
Met behulp van analytische cookies kan uw gebruik van de website in kaart gebracht worden en
geanalyseerd worden zodat de kwaliteit en/of effectiviteit van de website kan worden verbeterd.
Naam
NID

Gegevens
Google tracking

_ga
_gat

Google tracking
Google tracking

_gid

Google tracking

Toelichting
Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google
Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan
wordt ook met de online mediapartner afgerekend.
Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
Biedt anonieme/ geaggregeerde informatie over waar
u heen gaat en wat u doet op de site.
Deze third party cookie wordt gebruikt door Google
Universal Analytics om het aantal paginabezoeken bij
te houden.

Geldigheid
6 maanden

2 jaar
< 1 uur
1dag

Wijzigingen
De SAHZ behoudt het recht voor om deze cookieverklaring te allen tijde te wijzigen, bijvoorbeeld
wanneer de website is aangepast of de regels rondom cookies zijn gewijzigd. De gewijzigde
cookieverklaring zal op de website worden gepubliceerd. Het is aan te raden om deze
cookieverklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen kennis te nemen.
Onderaan deze cookieverklaring kunt u zien wanneer deze cookieverklaring voor het laatst is
gewijzigd.

Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd in:
Augustus 2018

003294-01

