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InShared Cynosure_LB, INSH-WEB-P, 
Is.autorisatie, Is.overstap, 
Is.cookie.setting, Is.eZine, 
IseZineCheck, Local storage, 
Database storage

Zorgt voor het optimaal functioneren 
van onze website. Denk aan 
het laden van de website, het 
inlogproces, onthouden van formulier 
informatie en uw gekozen cookie 
instelling.

N.v.t. Cynosure_LB, INSH-WEB-P, 
Is.autorisatie en Is.cookie.
setting zijn alleen tijdens de 
sessie geldig. Is.overstap 3 
dagen, Is.eZine 90 dagen 
geldig, IseZineCheck 1 jaar, 
Local storage en Database 
storage hebben geen 
maximale geldigheidsduur

N.v.t. Nee Functioneel en actief bij keuze: 
Basis

Ja

InShared __cynolytics 1 jaar Nee Analytisch en actief bij keuze: 
Basis

Ja

Google (Google Tag 
Manager)

Javascript-code, new.user Een functionele tool voor het beheren 
van andere pixels en cookies

N.v.t. Javascript code slaat niets 
op en heeft dus ook geen 
geldigheidsduur, new.user is 
30 dagen geldig

N.v.t. Nee Functioneel en actief bij keuze: 
Basis

Ja

Google (Google 
Analytics)

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

IP-adres (geanonimiseerd), geen 
persoonsgegevens, locatie, surf- en 
klikgedrag, uniek ID, zoekopdracht, 
browser- en apparaatconfiguratie, 
tijd, datum, transacties met daarin de 
premieberekening en/of afgesloten 
verzekering (type verzekering, 
dekkingen en premiebedragen).
Zie: https://policies.google.com/
technologies/partner-sites

_ga is alleen tijdens de sessie 
geldig, _gid is 1 dag geldig.

50 maanden https://www.google.com/
about/datacenters/inside/
locations/index.html

Analytisch en actief bij keuze: 
Basis

Ja

Google (Google 
Analytics)

_gac_, conversion, _gcl_au, 
_gcl_aw, _gat_

• Gebruikers relevante advertenties 
tonen o.b.v. interesses

IP-adres (geanonimiseerd), geen 
persoonsgegevens, locatie, surf- en 
klikgedrag, uniek ID, zoekopdracht, 
browser- en apparaatconfiguratie, 
tijd, datum, transacties met daarin de 
premieberekening en/of afgesloten 
verzekering (type verzekering, 
dekkingen en premiebedragen).
Google Ads maakt gebruik van 
doelgroeplijsten. Bezoekers kunnen 
in specifieke lijsten terecht komen 
o.b.v. eerdere genoemde gegevens. 
Een bezoeker die aan de kenmerken 
van een specifieke doelgroep 
voldoet, kan vervolgens een 
bepaalde advertentie zien. Het is niet 
mogelijk om een specifiek individu 
te targeten, enkel een doelgroep. 
Zie: https://policies.google.com/
technologies/partner-sites

_gac_, conversion 90 dagen, 18 maanden Zie https://www.google.
com/about/datacenters/ 
inside/locations/index.html 

Persoonlijk en advertenties, 
actief bij keuze: Compleet

Nee

Google (Google Ads) • Het bijhouden van conversie-
gegevens om advertenties in 
Google Adwords beter te laten 
aansluiten op de bezoeker

2 jaar

Google (Google 
Dynamic Remarketing)

• Het doen van gerichte 
aanbiedingen op websites van 
derden

2 jaar

Partij die de 
cookie plaatst

Naam van 
cookie(s)

Wat is het doel? Gegevens (Maximale) 
geldigheidsduur

Bewaar-termijn Doorgifte naar derde 
landen

Soort cookie en vanaf 
welke keuze wordt 
deze actief?

Wordt deze actief 
voordat u een 
instelling kiest?
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Google (Google 
Optimize)

_gaexp Testen verbetering gebruikers-
ervaring. 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.

Getoonde variant van een 
experiment

90 dagen N.v.t. https://www.google.com/
about/datacenters/inside/
locations/index.html

Analytisch, actief bij keuze 
Basis

Nee

Hotjar _hjid, _hjFirstSeen, _
hjRecordingLastActivity, 
_hjTLDTest, _
hjUserAttributesHash, 
_hjCachedUserAttributes, 
_hjLocalStorageTest, _
hjIncludedInPageviewSample, 
_hjIncludedInSessionSample, 
_hjAbsoluteSessionInProgress 

Anonieme statistieken bijhouden over 
interactie met de website om zo de 
gebruikerservaring op inshared.nl te 
verbeteren.

 Anonieme webstatistieken, 
schermopnamen en user ID, zie:  
https://www.hotjar.com/privacy/

Alle cookies alleen tijdens 
de sessie of max 30 minuten, 
behalve _hjid. Die is 1 jaar 
geldig. 

1 jaar Nee Analytisch en actief bij keuze: 
Uitgebreid

Nee

Digital Window 
(AWIN/Zanox)

_aw_m_8490, _D9J, Channel Bijhouden van verkoopgegevens 
(aantal producten & type 
product) om vergoedingen aan 
affiliatenetwerken te kunnen betalen.

Afgesloten verzekering, zie:  
https://www.awin.com/nl/
juridisch/privacy-policy en https://
www.awin.com/nl/juridisch/optout

_aw_m_8490 en _D9J 1 jaar 
en Channel 30 dagen

N.v.t. Nee Affiliate en actief bij keuze: 
Basis

Nee

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

IP-adres, locatie, uniek ID, tijd, 
datum en browserconfiguratie of er 
een premieberekening gedaan is of 
een verzekering is afgesloten. Zie: 
https://privacy.microsoft.com/en-
us/privacystatement

45 dagen 18 maanden Ja Advertenties, actief bij keuze: 
Basis

Nee

BlueConic BCSessionID, AWSALBCORS, Segmenten maken vanuit surf- en 
websitegedrag zodat we de content 
op inshared.nl beter kunnen laten 
aansluiten bij eerdere bezoeken en 
de website kunnen verbeteren via 
A/B testen.

Klik- en surfgedrag, transacties 
met daarin de premieberekening 
en/of afgesloten verzekering 
(type verzekering, dekkingen 
en premiebedragen), 
premieberekening gegevens, IP-
adres, persoonsgegevens, locatie, 
chatbotgebruik. Zie, https://www.
blueconic.com/privacy-policy/

BCSessionID 13 maanden, 
AWSALBCORS 7 dagen. 

Zo lang als nodig voor het 
aanbieden van deze diensten

Nee Persoonlijk en analytisch, 
actief bij keuze Compleet

Nee

Facebook _fbp, fr 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 en Twitter.

Onder andere IP-adres, bezochte 
pagina, geen klikgedrag binnen de 
pagina, transacties met daarin de 
premieberekening en/of afgesloten 
verzekering (type verzekering, 
dekkingen en premiebedragen).
Zie: https://www.facebook.com/
about/privacy

90 dagen Zie: https://www.facebook.
com/business/gdpr

Ja Persoonlijk en advertenties, 
actief bij keuze: Compleet

Nee

Partij die de 
cookie plaatst

Naam van 
cookie(s)

Wat is het doel? Gegevens (Maximale) 
geldigheidsduur

Bewaar-termijn Doorgifte naar derde 
landen

Soort cookie en vanaf 
welke keuze wordt 
deze actief?

Wordt deze actief 
voordat u een 
instelling kiest?
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Youtube-nocookie.com Database storage en local 
storage

Deze cookies maken het mogelijk om 
Youtube filmpjes te kijken zonder dat 
er persoonsgegevens naar Google 
verstuurd worden. 

Gegevens worden alleen op uw 
apparaat opgeslagen

N.v.t. N.v.t. Nee Advertenties, actief bij keuze: 
Compleet

Nee

Pinterest _pinterest_sess 
_pinterest_pfob 
_pinterest_ct 
_pinterest_ct_rt 
_epik 
_derived_epik 
_pin_unauth 
_pinterest_ct_ua

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

Pinterest ID(s), Authenticatie token(s), 
timestamps. Bezochte pagina's en 
afgesloten verzekeringen.

1 jaar Zo lang als nodig voor 
het aanbieden van deze 
diensten (zie: https://policy.
pinterest.com/nl/privacy-
policy#section-how-long-we-
keep-your-information

Ja Advertenties, actief bij keuze: 
Compleet

Nee

Snapchat _sca 
_scu 
_sctr 
_scid

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

Snapchat ID, timestamps. Bezochte 
pagina's en afgesloten verzekeringen.

1 jaar Zo lang als nodig voor het 
aanbieden van deze diensten 
(zie: https://snap.com/nl-NL/
privacy/privacy-policy)

Ja Advertenties, actief bij keuze: 
Compleet

Nee

Partij die de 
cookie plaatst

Naam van 
cookie(s)

Wat is het doel? Gegevens (Maximale) 
geldigheidsduur

Bewaar-termijn Doorgifte naar derde 
landen

Soort cookie en vanaf 
welke keuze wordt 
deze actief?

Wordt deze actief 
voordat u een 
instelling kiest?

https://www.inshared.nl
https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy#section-how-long-we-keep-your-information
https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy#section-how-long-we-keep-your-information
https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy#section-how-long-we-keep-your-information
https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy#section-how-long-we-keep-your-information
https://snap.com/nl-NL/privacy/privacy-policy
https://snap.com/nl-NL/privacy/privacy-policy

