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INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIED 
BeiGene doet er alles aan om de privacy van uw persoonsgegevens te respecteren  
en te beschermen. Normaal gesproken verzamelen we geen persoonlijke informatie 
van individuele patiënten die onze producten voorgeschreven krijgen.  Om te voldoen 
aan onze wettelijke meldplicht en om de veiligheid en kwaliteit van onze producten 
te bewaken, wordt persoonlijke informatie van individuen verzameld bij klachten over 
een product of een melding van bijwerkingen.  
 
De gegevensbeheerders van uw persoonlijke informatie (d.w.z. de entiteiten die bepalen 
hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt) op grond van dit privacybeleid zijn: 

• BeiGene, Ltd., voor het beheer van de wereldwijde bewaking en melding 
met betrekking tot veiligheid en productkwaliteit;  

• de BeiGene-entiteit of zakenpartner die uw land of regio ondersteunt, en 
• andere BeiGene-entiteiten of zakenpartners die deze meldingen moeten indienen 

bij de regelgevende instanties in andere landen of regio's. 
 
Dit privacybeleid is gericht op elke persoon die persoonsgegevens verstrekt aan of wiens 
persoonsgegevens zijn verstrekt aan BeiGene, Ltd. en/of zijn dochterondernemingen 
("BeiGene", "wij", "ons", "ons") bij klachten over producten of meldingen van bijwerkingen*. 

*– Als u deelneemt aan een door BeiGene gesponsord medisch-wetenschappelijk onderzoek 
of ander onderzoek, en vragen hebt over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt 
omgegaan, of over uw rechten met betrekking tot dat onderzoek, raadpleeg 
dan het exemplaar van het patiëntinformatieblad en het formulier voor geïnformeerde 
toestemming die u hebt ontvangen. 

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door BeiGene voor andere 
doeleinden verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.  
 



CATEGORIEËN PERSOONLIJKE INFORMATIE VERWERKT DOOR BEIGENE 

We verwerken de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt of door ons zijn verzameld 
en die relevant zijn voor uw melding van bijwerkingen of klacht over een product, waaronder 
bijvoorbeeld:  
 

Categorieën  Voorbeelden  Ontvangers 

Identificatie-
informatie 

Voornaam, achternaam, voorletters, 
geslacht, medisch-dossiernummer, 
leeftijd of geboortedatum 
of zwangerschapsperiode 
(voor ongeboren kinderen) 

• bedrijven van de BeiGene 
Groep;  

• BeiGene-
serviceproviders; 

• BeiGene-
technologieleveranciers 
en -beveiligingsservices; 

• BeiGene-zakenpartners 
en -medewerkers; 

• overheids-, regelgevende 
of gerechtelijke 
autoriteiten; 

• adviseurs; en 
• andere externe partijen. 

Contactgegevens 
Post- en/of e-mailadres 
of telefoonnummer 

Gevoelige 
gegevens 

Informatie over uw medische 
aandoeningen/klinische omstandigheden 
en andere relevante medische 
geschiedenis, behandelingen 
en testresultaten, eventuele bijwerkingen 
waar u misschien last van hebt tijdens 
het gebruik van onze medicijnen 
of therapieën, receptgegevens, informatie 
over seksleven en seksuele geaardheid, 
handicap en type handicap, 
gezondheidsrisicofactoren, gegevens 
over persoonlijke blootstelling 
en surveillancegegevens 

 
Als u een medische zorgverlener of andere beroepsbeoefenaar bent die een bijwerking 
of klacht over een product meldt, kunnen we ook informatie verzamelen over 
uw beroepskwalificaties. 
 
De mogelijke ontvangers worden verder beschreven in het gedeelte UW PERSOONLIJKE 
INFORMATIE DELEN van dit beleid. 



Daarnaast wordt op onze websites automatisch de volgende informatie verzameld 
via cookies en andere gegevensverzamelingstechnologieën: 
 

Categorieën  Voorbeelden  Doeleinden Ontvangers 

Informatie 
over internet- 

of andere 
elektronische-

netwerk-
activiteit 

IP-adres, 
apparaattype, 
browsertype, taal, 
browsegeschiedenis, 
informatie over uw 
interactie met onze 
websites en hun 
diensten 

Deze informatie is nodig 
voor het goed 
functioneren van onze 
websites en hun diensten, 
evenals voor interne 
bedrijfsanalysedoeleinden 
zoals doelgroepmeting.  
 
Lees voor meer informatie 
over cookies en andere 
technologieën 
voor het verzamelen 
van gegevens 
het onderstaande 
gedeelte over ons 
Cookiebeleid  
of het Cookiebeleid  
dat van toepassing  
is op de website  
die u bezoekt. 

• bedrijven  
van de BeiGene 
Groep; 

• BeiGene-
serviceproviders;  

• BeiGene-
technologie-
leveranciers en -
beveiligingsservices; 

• BeiGene-
zakenpartners  
en -medewerkers;  

• overheids-, 
regelgevende 
of gerechtelijke 
autoriteiten;  

• adviseurs; en  

• andere externe 
partijen.  

 

 
Het verstrekken van bepaalde soorten persoonlijke informatie kan noodzakelijk 
of optioneel zijn. Als u weigert de verplichte informatie te verstrekken, kan BeiGene 
uw melding of klacht mogelijk niet in behandeling nemen. 

INFORMATIEBRONNEN 

In sommige gevallen verzamelen we uw persoonlijke informatie rechtstreeks bij u, zoals 
wanneer u contact met ons of een van onze callcenters opneemt om een klacht over een 
product of bijwerking te melden die u of iemand die u kent, mogelijk had tijdens het gebruik 
van onze medicijnen of therapieën.  
 
Soms kunnen we ook persoonlijke informatie over u verkrijgen van uw arts of anderen 
die informatie voor ons verzamelen of die informatie met ons delen om een klacht over een 
product of een bijwerking te melden. Daarnaast kan informatie worden verzameld door onze 
zakenpartners en verkopers, die de informatie met ons zullen delen, en kan deze informatie 
worden verzameld uit publicaties, presentaties of bijeenkomsten, evenals uit berichten 
op websites en andere sociale media over een ernstige klacht over een product of bijwerking. 
 



Als u onze websites gebruikt, kunnen we bovendien informatie van uw computer of ander 
apparaat verzamelen via ons gebruik van cookies en andere technologieën  
voor gegevensverzameling. Lees voor meer informatie over cookies en andere technologieën 
voor het verzamelen van gegevens het onderstaande gedeelte over ons Cookiebeleid 
of het Cookiebeleid dat van toepassing is op de website die u bezoekt. 
 
WAAROM WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN  

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het afhandelen, bewaken, rekening 
houden met en indien nodig melden van uw melding over een bijwerking of een klacht over 
een product.  
 
Dergelijke gegevensverwerking is verplicht zodat we voldoen aan onze wettelijke, 
contractuele en gereguleerde plichten om bijwerkingen en problemen met de kwaliteit 
van onze producten te controleren en/of te melden, evenals ons legitieme belang 
om eventuele klachten met betrekking tot onze medicijnen of therapieën te controleren 
en daar rekening mee te houden. 
 
UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN 

We kunnen uw persoonlijke informatie delen binnen BeiGene en met externe partijen 
met wie we een overeenkomst hebben gesloten of zoals anderszins is toegestaan of verplicht 
op grond van toepasselijke wetgeving. Het soort informatie dat we delen, onze doeleinden 
voor het delen ervan en de contractuele maatregelen die we implementeren, hangen  
af van de rol van de externe partij.  We verkopen de persoonlijke informatie 
die we verzamelen, echter niet. 

Ontvangers Doeleinden 

Bedrijven van de BeiGene Groep 
(BeiGene, Ltd. en/of zijn 

dochterondernemingen) en daartoe 
bevoegde werknemers  

 

Voor de doeleinden uiteengezet 
in dit privacybeleid, inclusief de wereldwijde 
administratieve, operationele, technische en/of 
kwaliteitsdoeleinden in het kader van BeiGenes 
wereldwijde en/of internationale zakelijke 
en medische activiteiten. 

BeiGene-serviceproviders 
(veiligheidsbewakingsdiensten) 

Voor het faciliteren van BeiGene 
bij de wereldwijde administratieve, operationele 
en/of technische doeleinden in het kader 
van BeiGenes wereldwijde en/of internationale 
zakelijke en medische activiteiten. 

BeiGene-zakenpartners  
en -medewerkers  

(externe medische zorgverleners, 
apotheken en farmaceutische partners, 

distributieagenten, enz.) 

Voor regulerende, administratieve, operationele 
en/of technische doeleinden in het kader 
van BeiGenes internationale zakelijke 
en medische activiteiten. 



BeiGene-technologie 
en beveiligingsservices (hostingprovider, 

IT-serviceproviders, enz.)  

Voor het faciliteren van BeiGene 
bij de wereldwijde administratieve, 
operationele, technische en/of 
marketingdoeleinden in het kader van BeiGenes 
wereldwijde zakelijke en medische activiteiten. 

Administratieve, regelgevende 
of gerechtelijke autoriteiten 

of instanties en andere externe partijen 

Uitsluitend om te voldoen aan wettelijke 
of gereguleerde plichten en/of ingeval  
van een uitdrukkelijk en gerechtvaardigd 
verzoek of ingeval van een vermeende 
schending van wettelijke of regulerende 
bepalingen 

Adviseurs (zoals externe auditoren, 
advocaten en vergelijkbare partijen) 

Voor het faciliteren van BeiGene  
bij de administratieve, operationele en/of 
technische doeleinden in het kader van 
BeiGenes wereldwijde zakelijke en medische 
activiteiten, evenals bij de aanpak van mogelijke 
geschillen en andere juridische kwesties, waar 
toepassing. 

Andere externe partijen 

Na of tijdens een reorganisatie, overname, 
schuldfinanciering, fusie, overdracht, verkoop 
van activa van BeiGene of een vergelijkbare 
transactie, evenals ingeval van insolventie, 
faillissement of ondercuratelestelling waarbij 
persoonsgegevens worden overgedragen  
aan een of meer externe partijen als activa 
van BeiGene, afhankelijk van uw informatie 
en/of toestemming, indien van toepassing. 

 

HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?  

Wij bewaren uw persoonsgegevens  zolang het nodig is voor de doeleinden uiteengezet  
in dit privacybeleid, tenzij op grond van onze wettelijke verplichtingen een langere 
bewaartermijn vereist is.  
 
Met name: 

• bij een melding van bijwerkingen bewaren wij de persoonsgegevens met betrekking 
tot uw melding gedurende een periode van minimaal 25 jaar. 

• bij een klacht over een van onze producten of therapieën bewaren  
wij de persoonsgegevens met betrekking tot uw melding gedurende een periode 
van minimaal 25 jaar.  

 



Daarnaast kan BeiGene uw persoonlijke informatie langer bewaren tijdens:  
 

• de verjaringstermijn, indien nodig als bewijs; 

• de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder met betrekking  
tot gereguleerde kwesties, of andere verplichte bewaartermijnen  
(zoals een wettelijke bewaarplicht of onderzoek).  

 
WAAR WE UW INFORMATIE VERWERKEN EN HOE WE DIE BESCHERMEN 

BeiGene is actief in veel landen overal ter wereld en uw persoonlijke informatie 
kan toegankelijk zijn voor of worden gedeeld met onze dochterondernemingen, 
serviceproviders, partners, medewerkers en regelgevers in verschillende landen  
voor de doeleinden die zijn aangegeven in dit privacybeleid. De wetten in bepaalde landen 
bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau als de wetten in uw land of regio. 
Wanneer dat het geval is en zoals vereist op grond van de toepasselijke wetgeving, 
ondernemen we stappen om uw overgedragen informatie te beschermen, zoals het aangaan 
van contracten met ontvangers van uw informatie of het implementeren van aanvullende 
maatregelen ten behoeve van gegevensbescherming.  

Hoewel we redelijke fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures hebben vastgesteld om 
uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang en openbaarmaking, 
kunnen we de absolute beveiliging ervan niet garanderen. U moet extra voorzichtig  
zijn bij het beslissen welke informatie u ons toezendt, uploadt, verzendt of anderszins 
aan ons verstrekt.  

INFORMATIE OVER KINDEREN   

De verwerking van uw persoonlijke informatie is gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen 
en legitieme belangen met betrekking tot de veiligheid en kwaliteit van onze producten. 
Deze verplichtingen zijn onafhankelijk van de leeftijd van de melder of van de patiënt. 
 
We nemen onze verplichtingen op grond van toepasselijke wetgeving met betrekking  
tot het verzamelen van informatie van of over kinderen serieus. Het is niet onze bedoeling 
om onze websites door te verwijzen naar personen onder de 16 jaar ("kinderen")  
en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie rechtstreeks van kinderen via onze 
websites. We verzoeken kinderen onze websites niet te gebruiken of informatie  
aan ons te verstrekken via onze websites of anderszins, tenzij we, waar van toepassing, 
eerst de toestemming van een ouder of voogd hebben gekregen. 
 
UW RECHTEN 

 
Op grond van bepaalde wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG), de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA), de California Privacy Rights Act 
van 2020 (CPRA) of de Chinese cyberbeveiligingswet (inclusief de uitvoeringsvoorschriften 
en nationale normen), heeft u mogelijk de volgende rechten ten aanzien van uw persoonlijke 
informatie: 



• Uw recht op toegang. U hebt mogelijk het recht om ons te vragen om duidelijke, 
transparante en begrijpelijke informatie te verstrekken over hoe wij uw persoonlijke 
informatie verwerken, evenals om kopieën van uw persoonlijke informatie.  
Er zijn enkele uitzonderingen, waardoor u mogelijk niet altijd alle informatie ontvangt 
die wij verwerken.  

• Uw recht op rectificatie. U hebt mogelijk het recht om ons te vragen informatie 
te rectificeren waarvan u denkt dat deze verouderd of onjuist is, en het recht  
om ons te vragen informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.  

• Uw recht op verwijdering van uw persoonlijke informatie. Onder bepaalde 
omstandigheden hebt u mogelijk het recht om ons te vragen uw persoonlijke 
informatie te verwijderen.  

• Uw recht op beperking van verwerking. Onder bepaalde omstandigheden hebt 
u mogelijk het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonlijke 
informatie, gedurende een beperkte periode, te beperken. 

• Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking. U hebt mogelijk het recht 
om bezwaar te maken tegen verwerking, in welk geval BeiGene uw persoonlijke 
informatie niet langer zal verwerken, tenzij BeiGene dwingende legitieme gronden 
voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten 
en vrijheden, zoals naleving van een wettelijke verplichting of voor de vaststelling, 
uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. 

• Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt mogelijk het recht om ons te vragen 
de informatie die u ons hebt gegeven, van de ene organisatie aan de andere over 
te dragen of aan u te geven.  

Afhankelijk van uw land van verblijf en het land waar de BeiGene-entiteit die uw persoonlijke 
informatie verwerkt, is gevestigd, hebt u mogelijk aanvullende lokale rechten met betrekking 
tot verwerking van uw persoonlijke informatie door ons.  Houd er rekening mee dat een deel 
van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en openbaar maken, mogelijk 
is vrijgesteld van de hierboven beschreven rechten. 
 
U kunt uw verzoek bij ons indienen via een e-mail naar privacy@beigene.com.  
 
We zullen binnen de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven termijn  
op uw verzoeken reageren. Onder bepaalde omstandigheden kan BeiGene u om specifieke 
informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en de uitoefening van uw rechten 
te verzekeren. Dit is een beveiligingsmaatregel om persoonlijke informatie te beschermen. 
We zullen u op de hoogte stellen wanneer uw verzoek is afgerond, als we uw verzoek  
om uw rechten uit te oefenen, weigeren (omdat er bijvoorbeeld een uitzondering 
van toepassing is) of als er kosten zijn verbonden aan het verwerken van uw verzoek. 
 
U kunt een gemachtigde aanwijzen om uw rechten namens u uit te oefenen. In dat geval 
moeten we ook de identiteit van uw gemachtigde verifiëren en een bewijs van uw autorisatie 
verkrijgen. Mogelijk moeten we een verzoek weigeren van een gemachtigde wiens identiteit 
of autorisatie we niet kunnen verifiëren. 
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Als u van mening bent dat BeiGene informatie heeft verwerkt op een manier die onwettig 
is of uw rechten schendt, of toepasselijke wetgeving heeft geschonden, heeft u het recht 
om rechtstreeks een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. 
Zonder het recht te beperken om rechtstreeks een klacht in te dienen bij een autoriteit, 
doen we er alles aan om persoonlijke informatie te beschermen, en klachten kunnen 
rechtstreeks bij ons worden ingediend. 

We zullen u niet uitsluiten vanwege het uitoefenen van uw recht op gegevensbescherming 
dat u heeft conform toepasselijke wetgeving. 
 
AANVULLENDE INFORMATIE VOOR PARTICULIEREN IN DE EUROPESE UNIE/EUROPESE 
ECONOMISCHE RUIMTE, HET VERENIGD KONINKRIJK OF ZWITSERLAND 
 
We zijn verplicht om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming  
van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ("AVG"), de Zwitserse federale wet inzake 
gegevensbescherming (FADP) en vergelijkbare toepasselijke lokale wetten met betrekking  
tot bepaalde persoonlijke informatie die we verzamelen. De gegevensbeheerders  
van uw persoonlijke informatie zijn de BeiGene-entiteiten waarnaar wordt verwezen 
wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen. Neem contact met ons op als u vragen 
heeft over de verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijken  
van uw persoonlijke informatie.   

Gevoelige gegevens 

We verwerken speciale categorieën informatie (bijv. gevoelige informatie die raciale 
of etnische afkomst of genetische, biometrische en gezondheidsinformatie onthult) alleen 
wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft, of wanneer verwerking door ons voor 
wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden is, die noodzakelijk is om te voldoen aan een 
wettelijke of regulerende verplichting, in verband met het vaststellen, uitoefenen 
of verdedigen van juridische claims, of anderszins uitdrukkelijk toegestaan is op grond 
van de wet.  

Gegevensoverdracht 

BeiGene is een multinational met kantoren in de Verenigde Staten, China, Zwitserland, 
Australië en elders. Als zodanig kan BeiGene uw persoonlijke informatie overdragen 
of toegang ertoe verlenen aan dochterondernemingen, dienstverleners of medewerkers 
in deze landen en aan anderen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als uw eigen 
land. Wanneer we dit doen, en bij gebrek aan een gelijkwaardigheidsbeschikking  
ten aanzien van het ontvangende land, vertrouwen we op waarborgen zoals  
goedgekeurde modelcontracten (bijvoorbeeld de standaardcontractbepalingen van de EU  
of de internationale overeenkomst voor gegevensoverdracht van het VK), na een beoordeling 
van het niveau van bescherming van uw rechten op het grondgebied van het derde land waar 
de ontvanger van uw persoonsgegevens is gevestigd. Neem voor meer informatie over het 
gebruik van de modelcontracten door BeiGene contact met ons op. 

Uw rechten 
 
Rechten die u mogelijk heeft op grond van de AVG met betrekking tot de persoonlijke 
informatie die we over u verzamelen en bewaren, worden beschreven in het gedeelte 
UW KEUZES EN RECHTEN. Op grond van de AVG kan de uitoefening van deze rechten worden 



beperkt of vertraagd, afhankelijk van de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens, 
bijvoorbeeld: 

 

Rechtsgrond Toegang Rectificatie 
Verwij-
dering 

Beperking 
Informatie-
overdraag-
baarheid 

Bezwaar 

Instemming 

Ja Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
Intrekking van 
toestemming 

Gerechtvaardigd 
zakelijk belang 

Ja Nee Ja 

Wettelijke 
verplichting 

Nee Nee Nee 

 
 
ONS COOKIEBELEID 

Cookies, pixeltags, en andere trackers (hierna "Cookies" te noemen) zijn kleine bestanden  

die het mogelijk maken om informatie op uw browser of uw apparaat (computer, tablet, mobiel, enz.) 

op te slaan of op te halen wanneer u onlinediensten bezoekt. Cookies worden veelvuldig gebruikt 

door websites, mobiele toepassingen, software of e-mails. Wanneer u onze websites voor het eerst 

bezoekt en nogmaals als u de cookies verwijdert of de cookies verlopen of wijzigen, wordt u gevraagd 

met welke cookies u instemt.  

 

Cookies herkennen u niet persoonlijk, maar wel het apparaat dat u gebruikt. Cookies geven 
eenvoudigweg informatie over uw browse-activiteiten zodat het apparaat later wordt herkend  
om de browse-ervaring te verbeteren, uw voorkeuren op te slaan of zelfs de diensten  

die u op de websites worden aangeboden, aan te passen. Voor meer informatie over cookies, 
inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld, gaat u naar www.aboutcookies.org 
of www.allaboutcookies.org 

We kunnen de volgende soorten cookies gebruiken op onze websites: 

• Noodzakelijke cookies, die de goede werking van de websites mogelijk te maken 
(beveiliging, browsen vergemakkelijken, weergave van de webpagina's, enz.). U kunt 
deze uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen zoals hieronder 
beschreven. Als u dit doet, kunt u nog steeds door de websites navigeren, maar zullen 
sommige functies van de websites worden beïnvloed;  

• Analytics-cookies, die worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe 
bezoekers onze websites gebruiken om de websites te verbeteren door informatie 
te verzamelen over hoe u met de websites omgaat;   

o De cookies verzamelen informatie op een manier die niemand direct 
identificeert, maar in een samengevoegde of gegeneraliseerde statistische 
vorm, waaronder het aantal bezoekers van de website en het blog, 
waarvandaan bezoekers naar de website zijn gekomen en de pagina's  
die ze hebben bezocht.  
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o Een van de analytische cookies die wij gebruiken, is Google Analytics. Googles 
overzicht van privacypraktijken en gegevensbescherming is beschikbaar op: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.  
Als u zich wilt afmelden voor tracking door Google Analytics op alle websites, 
gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

• Cookies voor sociale media, waarmee u kunt communiceren met sociale plug-ins 
op de websites en inhoud kunt delen op sociale netwerken; en 

• advertentiecookies, die het plaatsen van advertenties mogelijk maken,  
om hun effectiviteit te meten en om hun inhoud aan te passen aan uw browsegedrag 
en uw profiel.  

De meeste webbrowsers bieden enige controle over de meeste cookies  
via de browserinstellingen. Zo zijn er in de meeste browsers eenvoudige procedures waarmee 
u bestaande cookies kunt verwijderen.  Als u uw computer of mobiele webbrowser  
zo wilt instellen dat alle cookies standaard worden geweigerd, gaat u naar de startpagina 
van uw browser voor instructies. Als u alle cookies weigert, kunt u onze websites nog steeds 
gebruiken; dit kan echter van invloed zijn op de functionaliteit van sommige delen van onze 
websites.    

Daarnaast wordt uw IP (Internet Protocol)-adres (een identificatienummer dat automatisch 
door uw internetprovider aan uw computer wordt toegewezen) geïdentificeerd 
en automatisch vastgelegd in onze serverlogbestanden wanneer u de website bezoekt, samen 
met de tijden van uw bezoeken en de pagina's die u hebt bezocht. We gebruiken  
de IP-adressen van alle bezoekers van de website om het gebruiksniveau van de website 
te berekenen, om problemen met de servers van de website te diagnosticeren  
en om de websites te beheren. We kunnen IP-adressen ook gebruiken om te communiceren 
met of toegang te blokkeren voor bezoekers die niet voldoen aan onze Gebruiksvoorwaarden.  

We volgen onze websitegebruikers niet in de loop van de tijd of op websites van externe 
partijen om gerichte advertenties aan te bieden. Op dit moment reageren we niet  
op "Do Not Track"-signalen van uw webbrowser vanwege het ontbreken van een gevestigde 
branchenorm. Ga voor meer informatie over "Do Not Track"-signalen naar 
https://allaboutdnt.com/. 
 
CONTACT MET ONS OPNEMEN 

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft over 
dit privacybeleid of onze werkwijzen. Stuur dan een e-mail naar privacy@beigene.com.   

We zullen ons best doen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op uw verzoek te reageren 
conform toepasselijke wetgeving. 

Om uw privacy en beveiliging te beschermen, nemen we redelijke maatregelen  
om uw identiteit te verifiëren voordat we toegang verlenen of correcties aanbrengen. Houd 
er rekening mee dat ondanks de gevraagde verwijdering of wijziging van uw informatie, 
er mogelijk restinformatie in onze databases en andere records kan achterblijven. 

We streven ernaar om alle mensen, ongeacht hun handicap, tegemoet te komen.  
Als u de informatie in dit document in een ander formaat wilt ontvangen, neem dan contact 
met ons op via privacy@beigene.com. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.beigene.com/terms-conditions/
https://allaboutdnt.com/
mailto:privacy@beigene.com
file:///C:/Users/JoanMeissner/Desktop/privacy@beigene.com


 
WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID 

We streven ernaar dit privacybeleid regelmatig bij te werken zodat het onze werkwijzen 
weerspiegelt. Daarom raden we u aan dit privacybeleid regelmatig door te nemen. 
Bij wezenlijke veranderingen kunnen we stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen 
voordat ze van kracht worden. 

 


