Privacybeleid
Van kracht vanaf 23 september 2020.
Dit "Privacybeleid" beschrijft hoe Intercept Pharmaceuticals, Inc. en haar dochterondernemingen
(gezamenlijk "Intercept", "wij", "we", "ons" of "onze") persoonsgegevens verzamelen, gebruiken,
bekendmaken en anderszins verwerken in verband met deze Website en al onze andere
websites, mobiele applicaties of online diensten die een link naar dit Privacybeleid bevatten
(gezamenlijk de "Sites" genoemd).

De persoonsgegevens die wij verzamelen
Wij verzamelen persoonsgegevens over u op onze Sites op de volgende manieren:
Gegevens die u beslist te verstrekken
Persoonsgegevens die u via onze Sites kunt verstrekken of op andere wijze met ons kunt delen,
zijn onder andere:
•
•

•
•

•
•
•

Persoonlijke en zakelijke contactgegevens, zoals uw voornaam, achternaam, postadres,
e-mailadres, telefoonnummer, functietitel en naam van uw werkgever;
Professionele gegevens, zoals onderwijs- en werkgeschiedenis, institutionele
aansluitingen en andere informatie van het type dat in een cv of curriculum vitae zou
worden opgenomen;
Profielgegevens, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord, sector, interesses en
voorkeuren;
Feedback en correspondentie, zoals informatie die u verstrekt in uw antwoorden op
enquêtes, wanneer u deelneemt aan marktonderzoeksactiviteiten, een probleem met de
Sites meldt, klantenondersteuning ontvangt of op een andere manier met ons
correspondeert;
Transactiegegevens, zoals gegevens over programma's, evenementen of andere
activiteiten waarvoor u zich via de Sites registreert;
Gebruiksinformatie, zoals informatie over hoe u de Sites gebruikt en met ons
communiceert; en
Marketinginformatie,
zoals uw
voorkeuren voor het
ontvangen van
marketingcommunicatie.

Informatie van sociale netwerksites
Onze Sites kunnen interfaces bevatten waarmee u verbinding kunt maken met sociale
netwerksites (elk een "SNS"). Als u via onze Sites verbinding maakt met een SNS, geeft u ons
toestemming om de informatie die de SNS op basis van uw instellingen op die SNS aan ons mag
verstrekken, te raadplegen, te gebruiken en op te slaan. Wij zullen deze informatie raadplegen,
gebruiken en opslaan in overeenstemming met dit Privacybeleid. U kunt onze toekomstige

toegang tot de informatie die u ons via een SNS verstrekt te allen tijde intrekken door de
betreffende instellingen binnen uw accountinstellingen op de betreffende SNS aan te passen.
Informatie die we van anderen krijgen
We kunnen ook informatie over u krijgen van andere bronnen en we kunnen deze toevoegen aan
de informatie die we van onze Sites krijgen. Wij kunnen andere openbaar beschikbare informatie,
zoals informatie met betrekking tot de organisatie waarvoor u werkt, combineren met de
persoonsgegevens die u ons via onze Sites verstrekt.
Automatisch verzamelde informatie
Wij kunnen automatisch informatie over u en uw computer of mobiele apparaat registreren
wanneer u onze Sites bezoekt. Zo kunnen we bijvoorbeeld de naam en versie van het
besturingssysteem, de fabrikant en het model van uw computer of mobiel apparaat, het type
browser, de browsertaal, de schermresolutie, de website die u hebt bezocht voordat u naar onze
Sites ging, de pagina's die u hebt bekeken, hoe lang u op een pagina bent geweest en de
toegangstijden en informatie over uw gebruik van en acties op onze Sites registreren. Wij
verzamelen deze informatie over u met behulp van cookies. Zie de onderstaande sectie voor
meer informatie.

Cookies en soortgelijke technologieën
Wat zijn cookies?
Wij kunnen informatie verzamelen met behulp van "cookies". Cookies zijn kleine
gegevensbestanden die door een website op de harde schijf van uw computer of mobiele
apparaat worden opgeslagen. We kunnen zowel sessiecookies (die vervallen zodra u uw
webbrowser sluit) als permanente cookies (die op uw computer of mobiele apparaat blijven
totdat u ze verwijdert) gebruiken om u een meer persoonlijke en interactieve ervaring op onze
Sites te bieden.
Cookies die wij gebruiken
We gebruiken twee grote categorieën van cookies: (1) first-party cookies, die rechtstreeks door
ons op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst en die we gebruiken om uw computer
of mobiele apparaat te herkennen wanneer het onze Sites opnieuw bezoekt; en (2) third-party
cookies, die door serviceproviders op onze Sites worden geplaatst en door deze serviceproviders
kunnen worden gebruikt om uw computer of mobiele apparaat te herkennen bij het bezoeken
van andere websites.
Onze Sites gebruiken de volgende soorten cookies voor de onderstaande doeleinden:

Type cookie

Doel

Essentiële
cookies

Deze cookies zijn essentieel om u te voorzien van diensten die beschikbaar
zijn via onze Sites en om u in staat te stellen gebruik te maken van een aantal
van hun functionaliteiten. Zonder deze cookies is het mogelijk dat de
diensten die u aanvraagt niet kunnen worden geleverd. We gebruiken deze
cookies alleen om u deze diensten te leveren.

Functionaliteitsc Met deze cookies kunnen onze Sites de keuzes die u maakt bij het gebruik
ookies
van onze Sites onthouden. Het doel van deze cookies is om u een meer
persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat u bij elk bezoek aan
onze Sites uw voorkeuren opnieuw moet instellen.
Analyse- en
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het verkeer
prestatiecookies naar onze Sites en over hoe gebruikers onze Sites gebruiken. De verzamelde
informatie kan bestaan uit het aantal bezoekers aan onze Sites, de websites
die hen naar onze Sites hebben verwezen, de pagina's die zij op onze Sites
hebben bezocht, welk tijdstip van de dag zij onze Sites hebben bezocht, of zij
onze Sites eerder hebben bezocht en andere soortgelijke informatie. Wij
gebruiken deze informatie om onze Sites efficiënter te laten functioneren,
om demografische informatie te verzamelen en om het activiteitenniveau op
onze Sites te monitoren.
Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt
gebruik van haar eigen cookies en wordt alleen gebruikt om de werking van
onze Sites te verbeteren. Op de website van Google kunt u meer informatie
vinden over Google Analytics, cookies en over hoe Google uw gegevens
beschermt. U kunt het gebruik van Google Analytics met betrekking tot uw
gebruik van onze Sites voorkomen door een browser-plugin te downloaden
en te installeren.
Uitschakelen van cookies
Als u onze cookies niet aanvaardt, kunt u enig ongemak ondervinden bij uw gebruik van onze
Sites. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we uw computer of mobiele apparaat niet kunnen
herkennen en dat u zich bij elk bezoek aan onze Sites moet aanmelden. Uw keuzemogelijkheden
voor het beheer van het gebruik van cookies omvatten:
•

Blokkeren van cookies in uw browser. De meeste browsers laten u toe om cookies
te verwijderen of te weigeren. Volg hiervoor de instructies in uw browserinstellingen.
Veel browsers aanvaarden standaard cookies totdat u uw instellingen wijzigt. Voor
meer informatie over cookies, waaronder hoe u kunt zien welke cookies op uw

•

•

apparaat zijn geplaatst en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, gaat u naar
www.allaboutcookies.org.
Het gebruik van advertentie-ID's blokkeren in uw mobiele instellingen. De
instellingen van uw mobiele apparaat kunnen functies bieden om het gebruik van de
advertentie-ID die aan uw mobiele apparaat is gekoppeld voor op interesses
gebaseerde reclamedoeleinden te beperken.
Opt-out instrumenten voor de reclamesector. U kunt tevens de volgende opt-out
opties gebruiken om het gebruik van uw gegevens voor op interesse gebaseerde
reclame door deelnemende bedrijven te beperken:
o Digital advertising Alliance: http://optout.aboutads.info
o Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Een link naar een website of digitale dienst van een derde partij impliceert niet dat Intercept deze
goedkeurt, noch de kwaliteit of de juistheid van de informatie die erop wordt gepresenteerd. Als
u besluit een website of dienst van een derde partij te bezoeken, bent u onderworpen aan het
privacybeleid van die derde partij en niet aan dit Privacybeleid. We raden u aan het privacybeleid
of de privacyverklaring en andere wettelijke kennisgevingen van elke website of dienst die u
bezoekt zorgvuldig te lezen.
Flashtechnologie
We kunnen Flashcookies (ook wel bekend als Flash Local Shared Objects ("LSO's")) op onze Sites
gebruiken om informatie over uw gebruik van onze Sites te verzamelen en op te slaan. In
tegenstelling tot andere cookies kunnen Flashcookies niet worden verwijderd of geweigerd via
de instellingen van uw browser. Als u niet wilt dat Flashcookies op uw computer of mobiele
apparaat worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw Flash-speler aanpassen om de opslag
van Flash-LSO's te blokkeren met behulp van de tools in het Instellingenpaneel voor
Websiteopslag op de Adobe Flash Player website. U kunt ook Flash LSO's beheren door naar het
Instellingenpaneel voor Globale opslag op de website van Adobe Flash Player te gaan en de
instructies te volgen. Houd er rekening mee dat het instellen van de Flash Player om de
aanvaarding van Flash LSO's te beperken of te begrenzen de functionaliteit van sommige
Flashapplicaties kan verminderen of belemmeren, waaronder mogelijk ook Flash-applicaties die
worden gebruikt in verband met onze Sites.
Pixel tags
We kunnen ook pixel tags (die ook bekend staan als web beacons en clear GIF's) op onze Sites
gebruiken om de acties van gebruikers op onze Sites te volgen. In tegenstelling tot cookies, die
door een website op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen,
worden pixel tags onzichtbaar op webpagina's geplaatst. Pixel tags meten het succes van onze
marketingcampagnes en stellen statistieken samen over het gebruik van de Sites, zodat we onze
content doeltreffender kunnen beheren. De informatie die we verzamelen met behulp van pixel
tags is niet gekoppeld aan de persoonsgegevens van onze gebruikers.

Rechtsgronden voor verwerking
Indien u in het Verenigd Koninkrijk, de Europese Economische Ruimte ("EER") of Zwitserland
woonachtig bent, dienen wij u op de hoogte te stellen van de wettelijke grondslagen van onze
verwerking van uw persoonsgegevens op onze Sites, die in de onderstaande tabel worden
beschreven.
Verwerkingsdoel

Rechtsgrond

Om diensten te verlenen

Verwerking is nodig om diensten aan u te verlenen of
om stappen te nemen die u vraagt voordat deze
diensten verleend worden.

Om met u te communiceren

Deze verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op onze
legitieme belangen. Wij overwegen en balanceren
mogelijke gevolgen voor uw rechten en verwerken uw
persoonsgegevens niet voor activiteiten wanneer onze
belangen worden overschaduwd door de gevolgen voor
u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins
vereist of toegestaan zijn door de wet).

Met het oog op naleving,
fraudepreventie en veiligheid
Om anonieme analyses te maken
Om te voldoen aan de wet

Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze
wettelijke verplichtingen.

Met uw toestemming

Verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Waar wij
een beroep doen op toestemming, heeft u het recht om
deze op elk moment in te trekken.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken
Om u te voorzien van informatie en onze Sites te beheren
Als u zich registreert voor deelname aan onze programma's, evenementen of andere activiteiten,
of als u gebruikmaakt van onze Sites, gebruiken wij uw persoonsgegevens om:
•
•
•

•

de Sites te bedienen, te onderhouden, te beheren en te verbeteren;
uw registraties via de Sites te verwerken en te beheren;
met u te communiceren over onze programma's, evenementen of activiteiten waarvoor
u zich mogelijk hebt geregistreerd, onder andere door u technische kennisgevingen,
updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en administratieve berichten
te sturen;
uw behoeften en interesses beter te begrijpen en uw ervaring met de Sites te
personaliseren;

•

ondersteuning en onderhoud te bieden voor de Sites en onze diensten; en
op uw servicegerelateerde verzoeken, vragen en feedback.

te reageren

Om met u te communiceren
Als u informatie bij ons aanvraagt, zich registreert op de Sites of deelneemt aan onze enquêtes,
programma's of evenementen, kunnen wij u Intercept-gerelateerde marketingcommunicatie
sturen zoals toegestaan door de wet. U zult de mogelijkheid hebben om zich af te melden voor
dergelijke communicatie.
Om te voldoen aan de wet
Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer wij dat nodig of gepast achten om te voldoen aan
de toepasselijke wetten, wettelijke verzoeken en gerechtelijke procedures, bijvoorbeeld om te
reageren op verzoeken van overheidsinstanties.
Met uw toestemming
Wij kunnen uw persoonsgegevens met uw toestemming gebruiken of delen, bijvoorbeeld
wanneer u toestemming geeft om uw getuigenissen of aanbevelingen op onze Sites te plaatsen,
wanneer u ons opdraagt om een specifieke actie te ondernemen met betrekking tot uw
persoonsgegevens, of wanneer u zich inschrijft voor marketingcommunicatie van derden.
Met het oog op naleving, fraudepreventie en veiligheid
Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer wij dat nodig of gepast achten om (a) de
voorwaarden voor het gebruik van onze Sites af te dwingen; (b) onze rechten, privacy, veiligheid
of eigendommen te beschermen; en (c) voor bescherming te zorgen tegen frauduleuze,
schadelijke, ongeoorloofde, onethische of illegale activiteiten en deze te onderzoeken en te
ontmoedigen.

Hoe wij uw persoonsgegevens delen
Intercept verkoopt uw persoonsgegevens niet. Wij geven persoonsgegevens door aan derde
partijen onder de volgende omstandigheden:
•

•

Gelieerde ondernemingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze
dochterondernemingen en aan het bedrijf gelieerde ondernemingen voor doeleinden die
in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid.
Serviceproviders. Wij kunnen externe bedrijven en personen inschakelen om namens ons
diensten te beheren en te verlenen (zoals training, klantenondersteuning, website

•

•

•

hosting, e-maillevering en databasemanagementdiensten). Deze derde partijen
gebruiken persoonsgegevens zoals door ons aangegeven en op een manier die in
overeenstemming is met dit Privacybeleid.
Professionele adviseurs. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan
professionele adviseurs, zoals advocaten, accountants en verzekeraars, indien dit
noodzakelijk is in het kader van de professionele dienstverlening die zij aan ons verlenen.
Naleving van wetten en wetshandhaving; bescherming en veiligheid. Wij kunnen
informatie over u bekendmaken aan overheids- of wetshandhavingsambtenaren of
privépartijen zoals vereist door de wet, en informatie bekendmaken en gebruiken zoals
wij noodzakelijk of gepast achten om (a) te voldoen aan toepasselijke wetten en
wettelijke verzoeken, zoals om te reageren op verzoeken van overheidsinstanties; (b) de
voorwaarden voor het gebruik van de Sites af te dwingen; (c) de rechten, privacy,
veiligheid of eigendommen van gebruikers van onze Sites te beschermen en (d) voor
bescherming te zorgen tegen frauduleuze, schadelijke, ongeoorloofde, onethische of
illegale activiteiten en deze te onderzoeken en te ontmoedigen.
Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen sommige of al onze activiteiten of activa, met inbegrip
van uw persoonsgegevens, verkopen, overdragen of anderszins delen in het kader van
een bedrijfstransactie (of potentiële bedrijfstransactie) zoals een fusie, consolidatie,
overname, reorganisatie of verkoop van activa of in het geval van een faillissement, in
welk geval wij redelijke inspanningen zullen doen om van de ontvanger te eisen dat hij of
zij dit Privacybeleid naleeft.

Zoals we in dit Privacybeleid uitleggen, gebruiken we cookies en andere tracking-instrumenten
om het websiteverkeer te analyseren en reclame mogelijk te maken. Als u zich wilt afmelden voor
tracking, volgt u de aanwijzingen in de sectie over Cookies en soortgelijke technologieën.

Carrières
Indien u via onze Sites persoonsgegevens verstrekt in verband met vacatures bij Intercept, zullen
wij deze gegevens gebruiken en bekendmaken om uw sollicitatie te verwerken (onder meer om
contact op te nemen met u en/of uw referenties en voormalige werkgevers indien van
toepassing), om de wervingsstatistieken te monitoren en om te voldoen aan de
rapporteringsverplichtingen van de overheid. We bewaren ook statistische informatie over
sollicitanten om te helpen bij onze wervingsactiviteiten. Wij zullen deze informatie verwerken op
basis van ons legitieme belang bij het evalueren van kandidaten voor een functie of, wanneer u
ons gevoelige informatie verstrekt, op basis van uw toestemming.

Uw rechten
Als u in het Verenigd Koninkrijk, de EER of Zwitserland woont, kunt u ons verzoeken de volgende
acties te ondernemen met betrekking tot uw persoonsgegevens:

•
•
•
•
•
•

Inzien. U informeren over onze verwerking van uw persoonsgegevens en u uw
persoonsgegevens laten inzien.
Corrigeren. Uw persoonsgegevens updaten of onjuistheden erin corrigeren.
Verwijderen. Uw persoonsgegevens verwijderen.
Overdragen. Een machineleesbare kopie van uw persoonsgegevens overdragen aan u of
een derde partij van uw keuze.
Beperken. De verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
Bezwaar maken. Bezwaar maken tegen onze legitieme belangen als basis voor onze
verwerking van uw persoonsgegevens.

Om een verzoek in te dienen, kunnen inwoners van het Verenigd Koninkrijk, de EER of Zwitserland
hier klikken, of ons schrijven op het hieronder vermelde postadres.
Als u in Californië woont, kan u of uw gemachtigde agent ons verzoeken de volgende acties te
ondernemen met betrekking tot uw persoonsgegevens:
•

•
•

Inzien. De categorieën van persoonsgegevens bekendmaken die we in de afgelopen 12
maanden hebben verzameld, gebruikt of bekendgemaakt, met inbegrip van
persoonsgegevens (indien van toepassing) die we aan derden hebben bekendgemaakt
voor direct marketingdoeleinden.
Verwijderen. Uw persoonsgegevens verwijderen.
Overdragen. Een papieren of elektronische machineleesbare kopie aan u overdragen van
de specifieke delen van uw persoonsgegevens die wij in de afgelopen 12 maanden hebben
verzameld of gebruikt.

Om een verzoek in te dienen, kunnen inwoners van Californië of hun gemachtigde agenten hier
klikken, ons schrijven op het hieronder vermelde postadres of bellen naar +1 (888) 914-9661 en
pincode 371927 invoeren wanneer daarom wordt gevraagd. Intercept zal u niet discrimineren
op basis van de uitoefening van een van deze rechten.
Wij zullen specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw
verzoek te verwerken. De toepasselijke wetgeving kan ons verplichten of toestaan uw verzoek af
te wijzen. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we u vertellen waarom, onder voorbehoud van
wettelijke beperkingen.
Als u in het Verenigd Koninkrijk, de EER of Zwitserland woont en een klacht wilt indienen over
ons gebruik van uw persoonsgegevens of ons antwoord op uw verzoeken met betrekking tot uw
persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen of een klacht indienen bij de regelgevende
instantie voor gegevensbescherming in uw land. Alle andere vragen met betrekking tot uw
persoonsgegevens kunnen worden gericht aan privacyprotection@interceptpharma.com.

Marketingcommunicatie
U kunt zich afmelden voor marketinggerelateerde e-mails door te klikken op een link onderaan
elke dergelijke e-mail of door contact met ons op te nemen op
privacyprotection@interceptpharma.com. U kunt servicegerelateerde en andere niet-marketing
e-mails blijven ontvangen waarvoor u zich niet heeft afgemeld.

Kiezen om uw persoonsgegevens niet te delen
Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verzamelen, of wanneer wij uw
persoonsgegevens nodig hebben om u te voorzien van informatie of om uw registratie op onze
Sites of verzoeken te verwerken, is het mogelijk dat wij u dergelijke diensten niet kunnen leveren
als u deze gegevens niet verstrekt wanneer u daarom wordt gevraagd (of later vraagt om ze te
verwijderen).

Veiligheid
De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. We nemen een aantal
organisatorische, technische en fysieke maatregelen om de persoonsgegevens die we
verzamelen te beschermen, zowel tijdens de overdracht als na ontvangst. Er zijn echter geen
veiligheidsmaatregelen die 100% veilig zijn en we kunnen de veiligheid van uw informatie niet
garanderen.

Kinderen
Onze Sites zijn niet gericht op kinderen onder de 16 jaar. Als een ouder of voogd merkt dat zijn
of haar kind ons informatie heeft verstrekt zonder zijn of haar toestemming, dient hij of zij contact
met ons op te nemen. Wij zullen dergelijke informatie uit onze bestanden verwijderen zodra dit
redelijkerwijs mogelijk is.

Gevoelige persoonsgegevens
Als u ons bij het gebruik van de Sites gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld
socialezekerheidsnummers, informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen,
religie of andere geloofsovertuigingen, gezondheid, biometrie of genetische kenmerken,
criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) stuurt of bekendmaakt, moet u ons
toestemming geven voor de verwerking en het gebruik van dergelijke gevoelige
persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u niet instemt met de
verwerking en het gebruik van dergelijke gevoelige persoonsgegevens door ons, moet u
dergelijke gevoelige persoonsgegevens niet bij onze Sites indienen.

Internationale overdracht
Intercept heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten en heeft gelieerde ondernemingen en
serviceproviders in andere landen. Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar de
Verenigde Staten of andere locaties buiten uw staat, provincie, land of andere
overheidsrechtsgebied waar de privacywetgeving mogelijk niet zo beschermend is als in uw land.
Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken en overdragen in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving en dit Privacybeleid, ongeacht waar uw persoonsgegevens worden
opgeslagen of geraadpleegd. Merk op dat Intercept Pharmaceuticals, Inc. gecertificeerd is
volgens het EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield. Meer informatie over onze Privacy Shield
certificering vindt u op https://interceptpharma.com/privacy-shield/.

Andere sites en diensten
De Sites kunnen links bevatten naar andere websites en diensten. Deze links zijn geen
goedkeuring, autorisatie of verklaring dat wij verbonden zijn met die derden. Wij oefenen geen
controle uit over websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke websites.
Andere websites volgen andere regels met betrekking tot het gebruik of de bekendmaking van
de persoonsgegevens die u aan hen verstrekt. We raden u aan het privacybeleid te lezen van de
andere websites die u bezoekt.

Bewaring
Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden
waarvoor ze zijn verzameld, onder meer om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of
rapportageverplichtingen. In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren
(zodat deze niet meer aan u kunnen worden gekoppeld), in welk geval wij deze informatie voor
onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen. We raden u
aan om deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over onze
privacypraktijken.

Contacteer ons
Als u vragen of bezorgdheden hebt over ons Privacybeleid of als u dit Privacybeleid in een andere
vorm wilt aanvragen vanwege een invaliditeit, kunt u ons gerust een e-mail sturen naar
privacyprotection@interceptpharma.com, of ons schrijven op:
Intercept Pharmaceuticals, Inc.

Legal Affairs Department
10 Hudson Yards
37th Floor
New York, NY 10001, Verenigde Staten
Als u in het Verenigd Koninkrijk, de EER of Zwitserland woont en u een van uw wettelijke
rechten wenst uit te oefenen, kunt u ook contact opnemen met onze Functionaris voor
Gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar privacyprotection@interceptpharma.com
met de
onderwerpregel
DATA PROTECTION OFFICER
(FUNCTIONARIS
VOOR GEGEVENSBESCHERMING).
Inwoners van Californië kunnen ons ook bellen op +1 (888) 914-9661 en pincode 371927 invoeren
wanneer daarom wordt gevraagd.

