Overzicht gebruik Cookies – september 2018

Cookie afkomstig van

Omschrijving en doel van het plaatsen van de cookie

Functioneel

Hoe lang
blijven de
cookies
bewaard?

CliniClowns

Functionele cookie – De cookie zorgt ervoor dat bij het
aanroepen van een nieuwe pagina er geen nieuwe
connectie tussen de webserver en je browser gemaakt
hoeft te worden. Hierdoor navigeer je sneller door onze
site.

Ja

2 jaar

https://docs.expressionengine.co
m/latest/general/gdpr.html

Google analytics

CliniClowns gebruikt cookies om (geanonimiseerde)
Ja
statistieken bij te houden via Google analytics om zelf
bezoeken op de website te kunnen analyseren en deze te
optimaliseren.

2 jaar

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

Google Adwords / DoubleClick

Google Adwords is een advertentiedienst. Om te bepalen
welke advertentie(-klikken) hebben geleid tot een
aankoop of bestelling worden conversiepixels gebruikt.
Hierdoor kan CliniClowns de getoonde advertenties
optimaal laten aansluiten bij voorkeuren van de
bezoeker.

13 maanden https://policies.google.com/?hl=nl

AddThis

Deze cookies zijn nodig voor de werking van AddThis, een Nee
functie om content te delen in sociale media zoals
Facebook en Twitter. Deze functie wordt pas geactiveerd
op verzoek van een bezoeker en verzendt dan pas
gegevens over de gebruiker.

1 jaar

http://www.addthis.com/privacy

Hotjar

Met Hotjar krijgt CliniClowns een beter beeld van de
Nee
bezoekers met kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
Met de cookies kunnen we je herkennen als je al dan niet
hebt meegedaan aan zo’n onderzoek.

2 jaar

https://www.hotjar.com/legal/poli
cies/privacy
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Nee

Meer informatie

Cookie afkomstig van

Omschrijving en doel van het plaatsen van de cookie

Functioneel

Hoe lang
blijven de
cookies
bewaard?

BlueKai

Met Bluekai kan CliniClowns gerichter (marketing)campagnes uitvoeren. BlueKai personaliseert online en
offline uitingen door profielen aan te maken op basis van
een uniek ID/nummer.

Nee

2 jaar

https://datacloudoptout.oracle.co
m/

Facebook

Facebook meet conversies en doet gerichte aanbiedingen Nee
op sites van derden. De anonieme conversie-informatie
wordt gebruikt om de waarde te bepalen van diverse
advertentiepartners in een centrale adserver en deze
anonieme informatie wordt gebruikt om via Facebook
gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites en apps van
derden. Zo kan CliniClowns beter (marketing-)campagnes
doen.

1 jaar

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

OBI4Wan

CliniClowns biedt de mogelijkheid om snel in contact te
komen met medewerkers d.m.v. een chat. Om deze chat
te laten functioneren worden bezoekers herkend.
Informatie wordt opgeslagen zodra de chat wordt
geopend.

2 jaar

https://www.obi4wan.com/nl/priv
acystatement/

Visual Website Optimizer

Met Visual Website Optimizer herkent CliniClowns een
Nee
bezoeker en personaliseert op basis daarvan de website.
Dit gebeurt op basis van profielen en segmentatie. Zo kan
CliniClowns gerichter en effectiever
(marketing)campagnes uitvoeren. Op basis van cookies
wordt ook bepaald of men deelneemt aan een ontwerpexperiment en indien het geval dat de website consistent
blijft functioneren.

10 jaar

https://vwo.com/privacy-policy/
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Nee

Meer informatie

Cookie afkomstig van

Omschrijving en doel van het plaatsen van de cookie

Functioneel

Hoe lang
blijven de
cookies
bewaard?

YouTube

CliniClowns maakt gebruik van de video-diensten van
YouTube. Deze dienst houdt bij wie er kijkt en toont na
afspelen voor de consument relevante video’s en
advertenties.

Nee

8 maanden

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

Exponential / Tribal Fusion

Om (marketing-)campagnes gerichter uit te voeren maakt Nee
Exponential gebruik van profiling. De dienst herkent je en
op basis daarvan krijg je relevantere advertenties te zien.

3 maanden

http://exponential.com/privacy/

Adobe / Demdex

Om (marketing-)campagnes gerichter uit te voeren maakt Nee
Adobe / Demdex gebruik van profiling. De dienst herkent
je en op basis daarvan krijg je relevantere advertenties te
zien.

179 dagen

https://www.adobe.com/privacy.h
tml

Jivox

Om (marketing-)campagnes gerichter uit te voeren maakt Nee
Jivox gebruik van profiling. De dienst herkent je en op
basis daarvan krijg je relevantere advertenties te zien.

1 jaar

https://www.jivox.com/privacy/

Semasio

Om (marketing-)campagnes gerichter uit te voeren maakt Nee
Semasio gebruik van profiling. De dienst herkent je en op
basis daarvan krijg je relevantere advertenties te zien.

179 dagen

http://www.semasio.com/privacypolicy/

TapAd

Om (marketing-)campagnes gerichter uit te voeren maakt Nee
Tapad gebruik van profiling. De dienst herkent je en op
basis daarvan krijg je relevantere advertenties te zien.

2 maanden

https://www.tapad.com/privacy
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Meer informatie

Cookie afkomstig van

Omschrijving en doel van het plaatsen van de cookie

BlueConic

BlueConic herkent een bezoeker en bouwt
nee
interesseprofielen op. Deze dienst zorgt ervoor dat je
persoonlijke informatie en relevante content te zien krijgt
op de website van CliniClowns. Dit gebeurt op basis van
analyse en het combineren van online data en
(persoons)gegevens zoals emailadres en klikgedrag.
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Functioneel

Hoe lang
blijven de
cookies
bewaard?
1 jaar

Meer informatie
https://www.blueconic.com/priva
cy-policy/

