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Doel van het cookie?
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Ditzo

DitzoSession, aid

Ditzo Website

Tot het einde van de sessie

Altijd

Ditzo

Block Template,
TagCloud,
HomeFlashUsp, Product
Adversitemen

CMS

Maximaal 1 jaar

Altijd

Ditzo

Cookie_Ditzo

Ditzo Website

Maximaal 45 minuten

Altijd

Ditzo

mbox

Test & Target

Maximaal 14 dagen

Altijd

Ditzo

__utma, __utmb,
__utmc, __utmz
__ga, _gat_[tracker],
_gac_[property id]

Er worden cookies geplaatst om een beter
inzicht te krijgen in het gedrag van de
bezoeker aan deze website. Hiermee wordt
vervolgens de gebruikerservaring op deze
website en op andere door deze website
gebruikte kanalen verbeterd

Maximaal 2 jaar

Altijd

Ditzo

USP_1

CMS

Tot het einde van de sessie

Altijd

spms.ditzo.nl

ASP.NET_SessionId

Er wordt een anoniem cookie geplaatst die
wordt gebruikt om te bepalen, op basis van
de plek op de website waar de bezoeker
zich bevindt of op basis van andere
informatie, welke andere cookies geplaatst
dienen te worden voor het juist
functioneren van de website

Tot het einde van de sessie

Altijd

Versie 18 mei 2018

Cookie overzicht
Wie plaatst het cookie?

Naam van het cookie

Doel van het cookie?

Hoe lang wordt het cookie bewaard?

Wanneer wordt het cookie geplaatst?

adnxs.com

anj, icu, sess, uuid2

Het meten van conversies. De anonieme
conversie informatie wordt gebruikt om de
waarde te bepalen van diverse
advertentiepartners in een centrale
adserver

Maximaal 90 dagen

Altijd.

adnxs.com segment

anj, icu, sess, uuid3

Het doen van gerichte aanbiedingen op sites Maximaal 90 dagen
van derden. De anonieme conversie
informatie wordt gebruikt om via deze
centrale adserver gerichte aanbiedingen te
plaatsen op sites van derden

Na cookie opt-in van de gebruiker

doubleclick.net

test_cookie

Meten van conversie. Deze anonieme
informatie wordt gebruikt om waarde te
bepalen van advertentiepartner en/of af te
rekenen met advertentiepartner

Maximaal 2 jaar

Altijd

doubleclick.net

test_cookie

Meten van conversie. Deze anonieme
informatie voor het opbouwen van
anonieme bezoeker segmenten

Maximaal 2 jaar

Na cookie opt-in van de gebruiker

serving-sys.com

A3, B4, C4, D1, r1, u2

Meten van conversie. Deze anonieme
informatie wordt gebruikt om waarde te
bepalen van diverse advertentiepartners in
een centrale adserver

Maximaal 90 dagen

Altijd
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ads.creative-serving.com tuuid
pcc2

Meten van conversie. Deze anonieme
informatie wordt gebruikt om waarde te
bepalen van diverse advertentiepartners in
een centrale adserver

Maximaal 2 jaar

Altijd

Googleadservices.com

Conversion

Meten van clicks en conversies om daarmee Maximaal 1 maand
advertenties te verbeteren

m.ligatus.com,
tracking.lqm.io

LIG_CONV_xxxxx, tokens Meten van conversie. Deze anonieme
informatie wordt gebruikt om waarde te
bepalen van diverse advertentiepartners in
een centrale adserver

m.ligatus.com

LIG_SRT_M, LIG_ULT

Meten van clicks en conversies om daarmee Maximaal 13 maanden
advertenties te verbeteren

Na cookie opt-in van de gebruiker

Nanigans.com

NaN_fbxa, NaN_hash

Meten van clicks en bestellingen/
conversies gedaan via deze website om
daarmee advertentiecampagnes te
optimaliseren

Maximaal 1 jaar

Altijd

Twitter.com

guest_id

Het delen van de inhoud van de website via
social media

Maximaal 2 jaar

Na cookie opt-in van de gebruiker

Google.com

NID

Het delen van de inhoud van de website via
social media

Maximaal 2 jaar

Na cookie opt-in van de gebruiker

Wie plaatst het cookie?

Naam van het cookie

Maximaal 30 dagen

Altijd

Altijd
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Facebook.com

datr, locate,
reg_fb_gate, reg_fb_ref,
wd

Het delen van de inhoud van de website via
social media

Maximaal 2 jaar

Na cookie opt-in van de gebruiker

Ditzo

_sp_id, _sp_ses

Beter inzicht krijgen in het gedrag van de
Maximaal 2 jaar
bezoekers aan deze website. Hiermee wordt
vervolgens de gebruikerservaring op deze
website en op andere door deze website
gebruikte kanalen verbeterd

Altijd

Youtube.com

NID, PREF,
VISITOR_INFO1_LIVE,
YSC, id

Het delen van de inhoud van de website via
social media

Maximaal twee jaar

Na cookie opt-in van de gebruiker

360unitedmedia.go2clou aff_conversions,
d.org
enc_aff_session_1111,
ho_mob

Het meten van clicks en conversies om de
affiliate te belonen

3 jaar

Altijd

Ditzo

aff_[variabele naam]

Het meten van conversies om de affiliate te
belonen

30 dagen

Altijd

Ditzo

Productsid

Er wordt een cookie geplaatst om de
website en dienstverlening van Ditzo over
verschillende bezoeken welke je als
bezoeker doet aan deze website af te
stemmen op de producten/diensten welke
de bezoeker reeds afneemt of heeft
afgenomen bij Ditzo. Hiermee wordt de
gebruikservaring op deze website en op

2 jaar

Na cookie opt-in van de gebruiker
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andere door deze website gebruikte kanalen
verbeterd

Plista

Pookie

Het meten van conversie. Deze anonieme
informatie wordt gebruikt om waarde te
bepalen van
advertentiepartner, af te rekenen met
advertentiepartner

Maximaal 2 jaar

Altijd

Hotjar

_hjIncludeInSample,
_hjMinimizedPolls,
_hjUserId

Het doen van kwalitatief onderzoek onder
website bezoekers en verkrijgen van een
beter inzicht in het klikgedrag van de
bezoeker. Hierdoor kan de
gebruikerservaring op de website worden
verbeterd

Maximaal 1 jaar

Altijd

Microsoft (Bing)

MSAnalytics, MSConv,
MUID, ANID,
_uetmsclkid

Het meten van conversie. Deze anonieme
informatie wordt gebruikt om waarde te
bepalen van advertentiepartner, af te
rekenen met advertentiepartner

45 dagen

Altijd
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scr0_[id], lp_custom_[id] Het meten van clicks en
bestellingen/conversies gedaan via deze
website om daarmee
advertentiecampagnes te optimaliseren en
aan te passen

31 dagen

Na cookie opt-in van de gebruiker

viprsp.nl

_cfduid

Het meten van clicks en conversies om de
affiliatie te belonen

1 jaar

Altijd

Awin

bld, aw*****, AWSESS,
awpv*****, AW,
_aw_m_*****

Meten van bestellingen/conversies gedaan
via deze website om daarmee te bepalen
welke affiliates beloond moeten worden

Maximaal 12 maanden

Altijd

Blueconic

Blueconic

Gebruikersprofielen bijhouden zodat we
Ditzo.nl beter kunnen laten aansluiten bij
eerder bezoek of profiel. Data wordt niet
gedeeld met derden.

1 jaar

Altijd

Wie plaatst het cookie?

Naam van het cookie

LemonPi

Doel van het cookie?
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