Domein

Naam

Geldigheid

Doeleinde

.blaklader.nl

_dc_gtm_UA-*

Sessie

Website-tracking door het gebruik van Googleproducten

.blaklader.nl

ai_session/ai_use
r/ARRAfinity

30 minuten

.blaklader.nl

ASPXAUTH

2 dagen

Analyses en statistieken via Microsoft Azure om de
prestaties van de website te controleren
Om te bepalen of een gebruiker geverifieerd is en
dusdanig kan ingelogd blijven op de website.

.blaklader.nl

cookieConfirm

1 jaar

Bevestiging cookiebeleid

.blaklader.nl

home-help/helptooltip

3 jaar

Verbergen van help-popups en controleren of een
gebruiker de help-tooltip zou moeten zien

.blaklader.nl

integrityPolicyCon
firm

1 jaar

Bevestiging privacy beleid

.blaklader.nl

StormPersisted

1 jaar

Webshop gebruiker login sessie

.blaklader.nl
.doubleclick.c
om

Visitor
IDE/DSID/id/_ncui
d

1 maand

Bijhouden van marktdomeinen voor redirects

1 jaar

.facebook

fr/c_user/act/datr/f
r/m_pixel_ratio/pl/
presence/sb/spin/
wd/xs

3 maanden

.facebook

N/A

28 dagen

.google.com

_ga

2 jaar

.google.com

_gid

24 uur

Mogelijk tonen van gepersonaliseerde advertenties
Facebook plaatst automatisch cookies op een website
indien de gebruiker eerder een Facebook-domein
heeft bezocht en/of de website sociale plugins heeft
zoals een ‘volg’- en ‘like’-knop. Blåkläder heeft geen
controle over deze cookies en worden op uw apparaat
geplaatst ongeacht of er interactie is met socialemedia verbindingen van Blåkläder. Deze cookies
kunnen gebruikt worden voor advertentiedoeleinden.
Facebook Pixel volgt het gebruik van advertenties op
de website en verbindt bezoekers die op een
Facebook advertentie hebben gereageerd en naar de
website van Blåkläder zijn gegaan.
Onderscheiden van verschillende gebruikers en
volgen hoe ze de website gebruiken
Onderscheiden van verschillende gebruikers en
volgen hoe ze de website gebruiken

.google.com

1P_JAR/DV/NID

1 jaar

Google-advertentie personalisatie

.google.com

CONSENT

20 jaar

Cookie-toestemming instelling

.youtube.com

GPS/PREF/VISIT
OR_INFO1_LIVE/
YSC/endscreenmetadata-editorgh/nextId/requests

De meeste
cookies
vervallen 10
jaar na het
laatste bezoek
op een pagina
met YouTube
video

Google plaatst een aantal cookies op elke pagina met
een YouTube video. Hoewel Blåkläder geen controle
heeft over deze cookies, bevatten deze een
combinatie van informatie om het aantal en gedrag
van YouTube-gebruikers te meten, inclusief informatie
dat uw bezoek aan de website van Blåkläder koppelt
aan uw Google-account indien u bent ingelogd.

.hotjar.com

_hjDoneTestersWi
dgets/_hjMinimize
dTestersWidgets/
_hjShownFeedba
ckMessage/_hjIncl
udedInSample

.google.com

SID, SAPISID,
APISID, SSID,
HSID, NID, PREF

1 jaar
De meeste
cookies
vervallen 10
jaar na het
laatste bezoek
op een pagina
met Google
Map.

Cookies van Hotjar om interacties met pop-ups te
meten die door hun service worden aangeboden.
Google plaatst een aantal cookies op elke pagina met
een Google Map. Hoewel Blåkläder geen controle
heeft over deze cookies, bevatten deze een
combinatie van informatie om het aantal en gedrag
van Google Map-gebruikers te meten. Blåkläder kan
niet garanderen dat alle of enkele van deze cookies
op een bepaald moment worden ingesteld.

.instagram.co
m

csrftoken

1 jaar

.instagram.co
m

ig_cb/mcd/mid/rur/
urlgen/

20 jaar

Voorkomen van Cross-Site Request Forgery (CSRF)
Cookie geplaatst door Instagram waarover Blåkläder
geen controle heeft. Hun specifieke doeleinden zijn
momenteel nog niet duidelijk.

