Partij die de cookie
plaatst

Wat is het doel?

Maximale
geldigheidsduur

Vanaf welke keuze
wordt
deze actief?

Google Tag Manager

Een functionele tool voor het beheren van andere pixels en cookies

Geen maximale
geldigheidsduur

Basis

Wordt deze actief
voordat u een
instelling
kiest?
Ja

InShared

Zorgt voor het optimaal functioneren van onze website. Denk aan het inlogproces,
het onthouden van formulier informatie en het bijhouden van de gewenste
cookieinstellingen van de bezoeker.

1 jaar

Basis

Ja

Cynosure

Zorgt voor het optimaal functioneren van onze website. Denk aan het inlogproces en
het onthouden van formulier informatie.

1 jaar

Basis

Ja

Google Analytics

Geanonimiseerd inzicht krijgen in het gedrag van de bezoeker van de website. Deze
statistieken worden gebruikt om de website te verbeteren.

2 jaar

Basis

Ja

Google Analytics
Google Adwords
Google Dynamic
Remarketing

- Gebruikers relevante advertenties tonen o.b.v. interesses
- Het bijhouden van conversiegegevens om advertenties in Google Adwords beter te
laten aansluiten op de bezoeker
- Het doen van gerichte aanbiedingen op websites van derden

2 jaar
2 jaar
30 dagen

Compleet

Nee

Google Optimize

Testen verbetering gebruikerservaring. Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers
toe te wijzen aan een test. En het wordt gebruikt om het verstrijken van een dergelijke
test te bepalen.
Anonieme statistieken bijhouden over interactie met de website om zo de
gebruikerservaring op inshared.nl te verbeteren.

24 uur
90 dagen

Basis

1 jaar

Uitgebreid

Nee

Digital Window
(AWIN/Zanox)

Bijhouden van verkoopgegevens (aantal producten & type product) om
vergoedingen aan affiliatenetwerken te kunnen betalen en spaarpunten te kunnen
doorgeven.

30 dagen

Basis

Nee

Bing

Het geanonimiseerd bijhouden van conversiegegevens om advertenties in Bing beter
te laten aansluiten op de bezoeker

13 maanden

Basis

Nee

BlueConic

Segmenten maken vanuit surf- en websitegedrag zodat we de content op inshared.nl
beter kunnen laten aansluiten bij eerdere bezoeken.

1 jaar

Compleet

Nee

Social media

Deze cookies maken het mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social
media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen. Wij maken gebruik
van Facebook, Linkedin, Google+ en Twitter.

Voor de cookies die de
social media-partijen
plaatsen en de mogelijke
data die zij hiermee
verzamelen, verwijzen wij
naar de verklaringen die
deze partijen op hun eigen
websites daarover geven.

Compleet

Nee

Hotjar
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