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Inleiding
Het MRI Centrum streeft ernaar uw online-ervaring en interactie met onze website,
www.mricentrum.nl, zo informatief en relevant mogelijk te maken. Het MRI Centrum maakt
gebruik van cookies. Het is belangrijk dat u weet welke cookies worden ingezet en voor
welke doeleinden. In het cookiebeleid zetten wij uiteen wat cookies zijn, waarvoor deze
cookies worden ingezet en hoe u deze cookies kunt accepteren of uitschakelen. Na het
doorlezen van het cookie beleid heeft u als bezoeker van onze website meer inzicht in wat er
met uw gegevens gebeurd.

Bedrijfsgegevens MRI Centrum
MRI Diagnostiek Holding B.V. (en de daaronder vallende werkmaatschappijen)
IJsbaanpad 10b
1076 CV Amsterdam
www.mricentrum.nl
0880 888888
KvK 34109825 in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Dhr. C.H. Falkenström, algemeen directeur
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1.Cookies
In dit hoofdstuk wordt toegelicht wat cookies zijn en waarvoor deze cookies worden ingezet
op de website van het MRI Centrum.

1.1 Wat zijn cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in uw browser. In dit bestand
wordt informatie opgeslagen die bij een volgend bezoek aan de website kan worden
uitgelezen.
Cookies kunnen o.a. wordt gebruikt om een bezoeker van de website te tracken of te
retargeten, een taalvoorkeur op te slaan of ingelogd te houden om de website. Sommige
cookies zijn noodzakelijk om de website goed te kunnen laten functioneren en het
gebruiksgemak te vergroten. Andere cookies geven inzicht in het gedrag van de bezoekers
op de website. In de volgende paragraaf wordt verder toegelicht welke cookies het MRI
Centrum op de website gebruikt en met welke doeleinden.

1.2 Welke cookies gebruikt het MRI Centrum
Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt:


Noodzakelijke cookies
De website maakt gebruik van noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn technisch
vereist om de website te laten functioneren. Zonder deze cookies kan onze website
niet volledig worden getoond, vandaar dat u deze cookies niet kunt uitzetten.



Voorkeur cookies
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van
invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw
voorkeur of de regio waar u woont. Voorkeur cookies worden ook wel functionele
cookies genoemd en vergroten het gebruiksgemak van de website.



Statistische cookies
Statistische cookies geven inzicht in hoe bezoekers de website gebruiken, door
anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.



Marketing cookies
Marketing cookies zorgen ervoor dat er informatie op uw browser wordt opgeslagen
waardoor we u een relevantie advertentie kunnen voorleggen via bijvoorbeeld
Google, Facebook en LinkdIn.

Wat er exact wordt geregistreerd per type cookie staat in bijlage 1 vermeld.
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2. Keuzes met betrekking tot cookies en privacy
2.1 Cookievoorkeur website MRI Centrum aanpassen
De website van het MRI Centrum biedt u de mogelijkheid om uw voorkeuren met betrekking
tot cookies in te stellen. Op de website wordt gebruik gemaakt van noodzakelijke,
voorkeuren en marketing cookies. Noodzakelijke cookies zijn nodig om de website te laten
functioneren. Voor de overige twee cookies kunt u de toestemming intrekken via
www.mricentrum.nl/cookies.
Houdt er rekening mee dat het gebruik van de cookie-instellingen op onze website mogelijk
niet resulteert in de verwijdering van cookies die al zijn ingesteld. Dat kunt u via de
instellingen van uw webbrowser doen zoals hierna wordt beschreven.

2.2 Browserinstellingen aanpassen en cookiehistorie verwijderen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en
het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg
indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij een
bezoek aan de website worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via
www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van
de genoemde cookies actief zijn op uw browser. Na het verwijderen en/of het weigeren van
cookies kunt u overigens wel alle content op de website blijven zien.
Let op: Het weigeren c.q. verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer
én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere
computers en/of browsers dan dient u de bovengenoemde handeling te herhalen.
Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen
voor uw browser vindt u onderstaand:


Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en



Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences



Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies



Safari:
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
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3. Links naar websites van derden
Op de website van het MRI Centrum zijn links naar websites van derden te vinden, zoals
zorginstellingen waarmee het MRI Centrum een samenwerking heeft. Wanneer u op de links
klinkt dan wordt u doorverwezen naar de website van de betreffende derde (hierna: “derde
websites”). Op het gebruik van derde websites is het privacyreglement en het cookie beleid
van de betreffende derde van toepassing. U dient het privacyreglement en het cookie beleid
van de betreffende derde door te lezen als u inzicht wilt krijgen in hoe deze partij met uw
persoonsgegevens omgaat. Het MRI Centrum is niet aansprakelijk voor de informatie die
deze derde partij aan u verstrekt, van u verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van
derde websites.

4. In werking treden en wijzigingen van het beleid
Het cookiebeleid is per 20 mei 2018 in werking getreden en bij het MRI Centrum in te zien.
Wijzigingen in het cookie beleid worden aangebracht door het MRI Centrum. Elke
aanpassing zal op de website worden gepubliceerd en daarmee direct in werking treden. Wij
raden u aan het cookie beleid geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het
op dat moment geldende beleid op de hoogte bent.
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Bijlage I Wat wordt er geregistreerd bij cookies
Voorkeur/functionele cookies
Op onze website worden functionele cookies mogelijk gebruikt voor het volgende:
1. Uw voorkeuren opslaan voor taal, locatie, het aantal weer te geven zoekresultaten,
enzovoort.
2. Instellingen opslaan voor optimale videoweergave, zoals de buffergrootte en de
resolutie van uw scherm.
3. Uw browserinstellingen lezen zodat onze website optimaal op uw scherm wordt
weergegeven.
4. De website gelijkmatig laden zodat deze toegankelijk blijft.
5. De mogelijkheid bieden om uw aanmeldstatus op te slaan, zodat u niet steeds weer
aanmeldgegevens hoeft in te voeren.
6. De gegevens onthouden die u op diverse pagina’s invoert bij het aanmaken van een
aanvraag.
Analytische cookies
Op onze website worden analytische cookies mogelijk gebruikt voor het volgende:
1. Het aantal bezoekers van onze webpagina’s bijhouden.
2. De tijd bijhouden die elke bezoeker op onze webpagina’s doorbrengt.
3. Bepalen in welke volgorde een bezoeker de pagina’s op onze website weergeeft.
4. Beoordelen welke delen van onze website verbetering behoeven.
5. De website optimaliseren.
Al het bovenstaande gebeurd anononiem, de gegevens hebben betrekking op aantallen, tijd
en volgorde waarin de pagina’s van de website worden bezocht.
Marketing cookies
We proberen inzicht te krijgen in uw interesses op basis van uw bezoeken en surfgedrag op
de website van het MRI Centrum en derde partijen om informatie en reclame af te stemmen
op uw interesse en relevantie. We ontwikkelen op basis van deze interesses een
gesegmenteerd profiel en stemmen vervolgens de inhoud en advertenties op onze website
en social media af op diverse groepen klanten.
Cookies voor gerichte reclame maken het volgende mogelijk:
1. Uw bezoek aan de websites vastleggen en op basis daarvan uw interesses in kaart
brengen.
2. Een controle uitvoeren om te achterhalen of u op een advertentie/onderwerp hebt
geklikt.
3. Bijhouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken.
4. Informatie over uw surfgedrag doorgeven aan andere websites.
5. Services van derden gebruiken om u advertenties te tonen die zijn afgestemd op uw
behoeften, interesses of voorkeuren.
7
Datum versie: 20-05-2018

6. Bepalen welke advertenties, reclametechnologieën en reclamenetwerken het
effectiefst voor ons zijn.
7. U krijgt advertenties te zien over producten waarop u eerder op hebt geklikt, naar
hebt gezocht of op andere wijze interesse voor hebt getoond (retargeting).
8. Bijhouden welke advertenties u al zijn aangeboden, zodat u niet steeds dezelfde te
zien krijgt.
9. U krijgt steeds gerichtere advertenties te zien op basis van uw sociale-mediagebruik.
10. U kunt vragen of beoordelingen insturen over onze producten en op basis daarvan
advertenties te zien krijgen die voor u interessant lijken.
11. Door u ingezonden beoordelingen laten hergebruiken als productaanbevelingen op
andere pagina’s.
12. U kunt in contact worden gebracht met erkende online wederverkopers voor
informatie over prijs, beschikbaarheid en aankoopvoorwaarden van het Philipsproduct waar u interesse voor hebt en uw aankoopvoorkeuren bijhouden.
13. Bepalen op welke advertenties u hebt geklikt voordat u iets koopt op onze website.
14. Bijhouden hoeveel bestellingen via de advertentie worden geplaatst, plus de
financiële waarde ervan.
15. E-mails voor direct marketing ontvangen, afgestemd op uw interesses (als u zich voor
dergelijke e-mails hebt aangemeld), of e-mails voor direct marketing over soortgelijke
producten als die u al hebt aangekocht (als u zich voor dergelijke e-mails niet hebt
afgemeld).
16. Meerdere apparaten (bijvoorbeeld telefoon, tablet, laptop) aan een bezoeker
koppelen, zodat kan worden bijgehouden of een advertentie op één apparaat een
actie (zoals een aankoop) op een ander apparaat tot gevolg heeft gehad (zogeheten
‘cross device tracking’).
Cookies voor sociale media
Op onze website worden cookies voor social media mogelijk gebruikt voor het volgende:
1. Aangemelde gebruikers van bepaalde sociale media kunnen bepaalde inhoud op
onze website direct delen en liken.
Deze sociale media kunnen ook uw persoonlijke gegevens verzamelen voor hun eigen
doeleinden. Het MRI Centrum heeft geen invloed op wat deze sociale media met uw
persoonlijke gegevens doen. Meer informatie over de cookies van sociale media en de
gegevens die hierdoor mogelijk worden verzameld, vindt u in het privacy- en cookiebeleid
van de afzonderlijke sociale media. Hieronder vindt u een lijst met de privacy verklaringen
van de sociale-mediakanalen die het vaakst door het MRI Centrum worden gebruikt:
1.
2.
3.
4.

Facebook
Google+
Linkedin
Youtube
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