Privacybeleid
INCYTE WEBSITE BELEIDSREGELS PRIVACY
1. Privacyverklaring
De term ‘persoonsgegevens’ zoals gebruikt in deze beleidsregels verwijst
naar informatie als uw naam, telefoonnummer, e-mailadres of postadres,
die kan worden gebruikt om u te identificeren. Incyte zal uw
persoonsgegevens niet zonder uw toestemming verwerken. Bij het
verwerken van uw persoonsgegevens verklaren wij dat wij de internationaal
erkende normen van bescherming van de privacy volledig zullen naleven.
Daarbij garanderen wij naleving door onze medewerkers van strenge
normen van veiligheid en vertrouwelijkheid. De volgende paragrafen
verklaren hoe en wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen.
2. Bedoeld gebruik van persoonsgegevens
Onze site vereist geen vorm van registratie. De informatie die u per e-mail
naar onsstuurt, wordt alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag
of verzoek en blijft voor het overige vertrouwelijk. Incyte bewaart uw
gegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor deze doeleinden en in
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten die gelden voor
rapportage of het bewaren van documentatie.

3. Geheimhouding van informatie
Incyte zal uw persoonsgegevens niet verkopen aan, delen met of
anderszins verspreiden onder derde partijen buiten de Incyte Groep.
Persoonsgegevens kunnen echter bij gelegenheid worden overgedragen
aan derde partijen die voor of namens Incyte optreden, of in verband met
de activiteiten van Incyte, voor verdere verwerking overeenkomstig het
doeleinde (c.q. de doeleinden) waarvoor de gegevens aanvankelijk werden
verzameld. Wanneer openbaarmaking van persoonsgegevens aan een
derde partij waarschijnlijk of noodzakelijk is om welke reden dan ook, zal
Incyte waar mogelijk trachten te waarborgen dat de openbaarmaking en
het bedoeld gebruik van de gegevens duidelijk worden aangegeven. We

zullen contractueel vastleggen dat deze de overgedragen gegevens alleen
gebruiken voor de doeleinden die uitdrukkelijk door Incyte worden
goedgekeurd.
4. Recht van toegang
U heeft het recht van toegang tot en herziening van uw persoonsgegevens
of deze op uw verzoek te laten wissen. We trachten te waarborgen dat
persoonsgegevens bijgewerkt, nauwkeurig en volledig zijn. Wanneer u
toegang tot uw persoonsgegevens bij ons wenst of deze wenst te
corrigeren, neem dan contact op via EU_Data_Privacy@incyte.com . Uw
verzoek zal direct en correct worden afgehandeld. Er zullen geen kosten in
rekening worden gebracht voor een verzoek om correctie, maar voor alle
andere verzoeken kan Incyte een kleine vergoeding vragen om haar kosten
te dekken. Verzoeken om persoonsgegevens te wissen zullen
onderworpen zijn aan de toepasselijke wettelijke of ethische verplichtingen
tot rapportage of archiveren of bewaren van documentatie die aan Incyte
zijn opgelegd.6. Gegevensoverdracht in het buitenland
Incyte is een wereldwijde onderneming en heeft databanken in
verschillende rechtspraakgebieden. Incyte kan uw gegevens doorgeven
aan een van haar databanken buiten uw land van vestiging. Wanneer het
niveau van privacybescherming in een land niet voldoet aan erkende
internationale normen, zullen we waarborgen dat gegevensoverdracht naar
databanken van Incyte in dat land voldoende wordt beschermd.
7. ‘cookies’
Voor informative over de installatie en het gebruiken van “cookies”, zie de
voorwaarden in het specifieke document op onze website.
8. Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om onze portfolio van websites te
rationaliseren door (i) het optimaliseren van het verkeer naar en tussen
corporate websites, en (ii) het integreren en optimaliseren van webpagina's
waar nodig. "Google Analytics" is een dienst aangeboden door Google Inc.
"Google". Deze genereert gedetailleerde statistieken van het bezoek aan
een website en de websitebronnen en meet maatregelen conversies en

sales. GoogleAnalytics maakt gebruik van "cookies" opgeslagen op uw
computer om te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken.
De informatie die door de cookies is verkregen over uw gebruik van onze
website, met inbegrip van uw IP-adres, zal worden geanonimiseerd door
het gebruik van de juiste instellingen ( "_anonymizelp ()" functie of
gelijkwaardig) en verzonden naar de servers van Google in de Verenigde
Staten. Voor meer informatie over hoe IP anoniem werkt
zie https://support.google.com/analytics/answer/2763052(link is external).
Namens ons zal Google de informatie die door de cookies is verkregen
gebruiken ten behoeve van de evaluatie van het gebruik van onze website,
het creëren van rapporten over de website-activiteiten en ons deze
rapporten verschaffen voor analytische doeleinden.
Google mag deze informatie aan derden verstrekken in het geval van een
wettelijke verplichting of indien een derde partij gegevens verwerkt in
opdracht van Google. In geen geval zal Google uw IP-adres combineren of
koppelen met andere gegevens opgeslagen bij Google.
U kunt het installeren en de opslag van cookies door uw browser
voorkomen of stoppen door het downloaden en installeren van de gratis
Opt-out Browser Add-on beschikbaar
op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en(link is external). Wij
informeren u dat in een dergelijk geval u niet volledig gebruik kunt maken
van alle functies van onze website.
Door het gebruik van onze website geeft u toestemming voor het
verwerken van persoonsgegevens door Google in de manier waarop en
voor het doel zoals hierboven beschreven.

10. Links met andere sites
Deze beleidsregels voor de privacy zijn alleen van toepassing op deze
website van Incyte met uitsluiting van de websites van derde partijen.
Incyte kan links met andere websites verzorgen die volgens ons van
belang kunnen zijn voor onze bezoekers. Vanwege de aard van het World
Wide Web, kan Incyte de kwaliteit van elke link die ze op haar site heeft
niet garanderen en is Incyte dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud
van sites van derden.

11. Neem contact op met Incyte
Als u vragen of klachten heeft over onze naleving van deze beleidsregels
voor de privacy, of wanneer u aanbevelingen of opmerkingen heeft
waarmee we onze beleidsregels voor de privacy kunnen verbeteren, neem
dan contact op met Incyte via EU_Data_Privacy@incyte.com. Deze
beleidsregels voor de privacy zijn vanaf 1 maart 2017 van kracht.

