Dit zijn cookies worden geplaatst (alleen bij toestemming voor het type):
Cookienaam

Geplaatst door

Functie

Type cookies

_conv_r

Convert

Statistiek

_conv_s

Convert

_conv_v

Convert

ndc_consent
harvest_collect_debug
harvest_experiment_data
harvest_session
harvest_session_meta

NDC
NDC
NDC
NDC
NDC

harvest_user
_fbp
_ga
_ga_GL1TCC90WR
ev_profile

NDC mediagroep
Facebook
Google Analytics
Google Analytics
Evolok

ev_sid
ev_ss
ev_did
uuid

Evolok
Evolok
Evolok

Cookies om experimenten en A/B testen uit te voeren, anoniem. Word alleen tijdens de
sessie bewaard
Cookies om experimenten en A/B testen uit te voeren, anoniem. Wordt 20 minuten
bewaard
Cookies om experimenten en A/B testen uit te voeren, anoniem. Wordt 6 maanden
bewaard
Cookie om in op te slaan welke toestemmingen er gegeven zijn
cookie om te controleren of alles naar behoren werkt in de tracking
cookie om experiment-data in op te slaan
data over een sessie van een gebruiker, anoniem
kan meta data over een gebruiker bevatten op sessie niveau. Elk event wordt dan verrijkt
met deze data.
cookie waarin de gegevens van de gebruiker wordt opgeslagen
Facebook cookie
Gebruikt om statistieken van het website gebruik bij te houden, bewaartermijn is 2 jaar
Google Analytics
Dit wordt in de locale opslag van de browser opgeslagen met basis gebruikersinformatie om
niet voor iedere nieuwe pagina een API-call te hoeven doen. Wordt alleen tijdens de sessie
bewaard.
Deze sessie-cookie word gezet bij anonieme gebruikers, wordt een half jaar bewaard
Deze sessie-cookie word gezet bij ingelogde gebruikers, wordt een half jaar bewaard
Deze cookie word gezet bij devicetracking, wordt een half jaar bewaard
Cookie die de juiste advertenties over verschillende sites kan serveren

_gid

Google

_hjid
arenaUserCountry

Hotjar
Stationfy Inc
DBA Arena.im
Smartocto
Smartocto

_sotmpid
_sotmsid
oil_data

mediagroep
mediagroep
mediagroep
mediagroep
mediagroep

Gebruikt om statistieken van het website gebruik bij te houden en gebruikers uit elkaar te
houden, wordt 24 uur bewaard.
Statistieke data over hoe een gebruiker de website gebruikt. Wordt 1 jaar bewaard.
Liveblog en chat tool voor het land

ndc_ac
_gat_gtag_##

NDC mediagroep
Google

Cookie identificeert een party identifier
Cookie gebruikt om de sessie te identificeren.
Cookie om consent van de gebruiker bij te houden
cookie waarin wordt opgeslagen welk abonnement een gebruiker heeft. Wordt 1 jaar
bewaard.
Google Analytics cookie. Wordt 1 minuut bewaard.

laravel_session
ROUTEID
XSRF-TOKEN

NDC mediagroep
NDC mediagroep
NDC mediagroep

Wordt gebruikt om de navigatie op de site te verbeteren. Wordt tijdens sessie bewaard.
Cookie om de site stabiel te laten draaien. Wordt tijdens sessie bewaard.
Om de veiligheid van de site te garanderen. Wordt tijdens paginaweergave bewaard.
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Statistiek
Statistiek
Functioneel
Functioneel
Statistiek
Statistiek
Statistiek
Personalisatie
Social media
Statistiek
Statistiek
Personalisatie
Personalisatie
Personalisatie
Personalisatie
Personalisatie en
Advertentie
Statistiek
Statistiek
Statistiek
Statistiek
Statistiek
Functioneel
Statistiek

Functioneel
Functioneel
Functioneel

Statistiek

1

Cookies om advertenties te kunnen tonen
De advertenties op de websites van NDC mediagroep zijn een noodzakelijke bron van inkomsten. Advertenties worden door ons en door derden op onze website
geplaatst. Adverteerders maken vaak gebruik van mediabureaus om campagnes voor hen uit te voeren.
Advertentienetwerken en mediabureaus zijn bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen de websites van NDC mediagroep en de adverteerders. In deze gevallen
plaatst het mediabureau vaak ook cookies om campagnes te meten en te optimaliseren, mits je daar toestemming voor gegeven hebt.
Adverteerders en mediabureaus mogen cookies gebruiken voor het verzamelen van statistieken. Daarnaast verleent NDC mediagroep beperkt toestemming aan
adverteerders en mediabureaus om bezoekers te herkennen en te retargetten, om op basis daarvan advertenties af te stemmen of jouw interesses (personalisatie).
Voor meer uitleg over de werking van online adverteren kun je hier een ketenoverzicht van de IAB, de branchevereniging voor digital advertising en marketing
innovatie, vinden. NDC mediagroep maakt gebruikt van het Consent en Transparency Framework van IAB.
Met de volgende beperkte groep partijen werkt NDC mediagroep samen en deze partijen kunnen cookies plaatsen:
Vendor

IAB ID

Custom ID

161Media

140

Adobe (everesttech)

264

Privacy policy

Houdbaarheid

https://www.adobe.com/nl/privacy.html

1 jaar

AppNexus

32

https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy-072016

3 maanden

Beeswax

12

https://beeswax.com/privacy

1 maand

CleverLions (smartOcto)
ComCast (stickyAdsTV)
ComScore

TBD
385
77

Convert Insights Inc
Criteo

TBD
91

DoubleClick
Dunnhumby

https://smartocto.com/privacy/

5
336

https://www.xfinity.com/corporate/privacy

2 maanden

https://www.comscore.com/About/Privacy-Policy

2 jaar

https://www.convert.com/privacy-notice/

183 dagen

https://www.criteo.com/privacy/

395 dagen

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

2 jaar

https://www.dunnhumby.com/privacy-notice

Facebook

16

https://www.facebook.com/about/privacy

3 maanden

Google Analytics

4

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

2 jaar

Google Tag Manager

6

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

2 jaar

Greenhouse

17

https://www.greenhouse.io/privacy-policy

GroupM

98

https://www.groupm.com/privacy-notice

Harvest by Grain BV

TBD

HotJar
Improve
Mediamath
Cookie-informatie NDC mediagroep

2 jaar
17

253
79

https://www.hotjar.com/privacy/

1 jaar

https://www.improvedigital.com/platform-privacy-policy/
https://www.mediamath.com/privacy-policy/

1 maand
2

Vendor

IAB ID

Custom ID

Microsoft
Ligatus

21
225

Houdbaarheid

https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

1 jaar

https://www.outbrain.com/ligatus/

LinkedIn
OpenX

Privacy policy

18
64

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.openx.com/legal/privacy-policy/

Outbrain

164

https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

Publicis (IPG)

226

https://nl.ipgmediabrands.com/privacy-shield-privacy-policy/

PubMatic

76

https://pubmatic.com/legal/privacy-policy/

Rubicon

52

https://rubiconproject.com/privacy-policy/

Splunk Inc
TradeDesk

21

https://www.splunk.com/en_us/legal/privacy/privacypolicy.html
https://www.thetradedesk.com/general/privacy

Turn

23

https://www.amobee.com/trust/privacy-guidelines/

YouTube

2 jaar

TBD

31

1 maand

1 jaar
2 maanden

https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=nl&ref
_topic=6151248

Via de links kun je jouw privacyinstellingen bij de betreffende partij beheren of meer over de privacyvoorwaarden van de betreffende partijen lezen.
De cookies van adverteerders en mediabureaus maken het mogelijk dat:






Er
Er
Er
Je

kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien om zo te voorkomen dat je steeds dezelfde te zien krijgt
kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de adverteerder
kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de adverteerder
op andere websites wordt herkend om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat je niet steeds dezelfde advertenties te zien krijgt
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