Bij Polyestershoppen B.V. maken we gebruik van de volgende cookies:

Noodzakelijke cookies
Naam

Geplaatst door

Verloopt na

Welk doeleinde

CookieConsent

Polyestershoppen B.V.

1 jaar

Slaat de cookiestatus van de
gebruiker op voor het huidige
domein.

ci_session

Polyestershoppen B.V.

Beëindiging
sessie

Houdt gebruikersstatussen
over paginabezoeken bij.

Naam

Geplaatst door

Verloopt na

Welk doeleinde

_ga

Google Analytics

2 jaar

Registreert een uniek ID die

Analytische cookies

wordt gebruikt om statistische
gegevens te genereren over
hoe de bezoeker de website
gebruikt.
_gid

Google Analytics

Beëindiging
sessie

Registreert een uniek ID die
wordt gebruikt om statistische
gegevens te genereren over
hoe de bezoeker de website
gebruikt.

_gat

Google Analytics

Beëindiging
sessie

Gebruikt door Google
Analytics om verzoeksnelheid
te vertragen.

Marketing cookies
Naam

Geplaatst door

Verloopt na

Welk doeleinde

_cfduid

Cloudfare.com

1 jaar

Gebruikt door het
inhoudsnetwerk, Cloudflare,
om vertrouwd webverkeer te
identificeren.

ANON

Bing.com

6 maanden

Bevat de ANID, een unieke
van uw Microsoft-account

1

afgeleide id, die wordt
gebruikt voor reclame-,
personalisatie- en
operationele doeleinden.
MUID

Bing.com

1 jaar

Identificeert unieke
webbrowsers waarmee
Microsoft-websites worden
bezocht. Deze cookies
worden gebruikt voor
reclame, website-analyse en
andere operationele
doeleinden.

NAP

Bing.com

6 maanden

Bevat een versleutelde versie
van uw land, postcode,
leeftijd, geslacht, taal en
beroep (indien bekend),
gebaseerd op het profiel van
uw Microsoft-account.

DSID

Doubleclick.net

1 jaar

Wordt gebruikt om
advertenties aantrekkelijker
te maken.

IDE

Doubleclick.net

1 jaar

Wordt gebruikt om
advertenties aantrekkelijker
te maken.

ACT

Facebook

Beëindiging
sessie

Indien een bezoeker ingelogd
is bij Facebook, kan
Facebook via de website
cookies op zijn/haar pc
plaatsen die nodig zijn voor
het liken van berichten en het
updaten van zijn/haar status.

C_USER

Facebook

6 maanden

Indien een bezoeker ingelogd
is bij Facebook, kan
Facebook via de website
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cookies op zijn/haar pc
plaatsen die nodig zijn voor
het liken van berichten en het
updaten van zijn/haar status.
DATR

Facebook

2 jaar

Indien een bezoeker ingelogd
is bij Facebook, kan
Facebook via de website
cookies op zijn/haar pc
plaatsen die nodig zijn voor
het liken van berichten en het
updaten van zijn/haar status.

FR

Facebook

6 maanden

Meet conversies en zorgt
voor gerichte aanbiedingen
op sites van derden. De
gebruikte conversie
informatie is anoniem.

PL

Facebook

6 maanden

Indien een bezoeker ingelogd
is bij Facebook, kan
Facebook via de website
cookies op zijn/haar pc
plaatsen die nodig zijn voor
het liken van berichten en het
updaten van zijn/haar status.

PRESENCE

Facebook

Beëindiging

Indien een bezoeker ingelogd

sessie

is bij Facebook, kan
Facebook via de website
cookies op zijn/haar pc
plaatsen die nodig zijn voor
het liken van berichten en het
updaten van zijn/haar status.

SB

Facebook

2 jaar

Indien een bezoeker ingelogd
is bij Facebook, kan
Facebook via de website
cookies op zijn/haar pc
plaatsen die nodig zijn voor
het liken van berichten en het
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updaten van zijn/haar status.
WD

Facebook

1 week

Indien een bezoeker ingelogd
is bij Facebook, kan
Facebook via de website
cookies op zijn/haar pc
plaatsen die nodig zijn voor
het liken van berichten en het
updaten van zijn/haar status.

XS

Facebook

6 maanden

Indien een bezoeker ingelogd
is bij Facebook, kan
Facebook via de website
cookies op zijn/haar pc
plaatsen die nodig zijn voor
het liken van berichten en het
updaten van zijn/haar status.

1P_JAR

Google

1 maand

Deze cookies worden door
Google gebruikt om op basis
van recente zoekopdrachten
en eerdere interacties
aangepaste advertenties op
Google-sites te laten zien.

AID

Google

1,5 jaar

Deze cookies linken je
activiteiten op andere
apparaten waarop je eerder
bent ingelogd op je Googleaccount. Op basis hiervan
worden de advertenties die je
op je apparaten te zien krijgt
gecoördineerd en worden
conversiegebeurtenissen
gemeten.

APISID

Google

2 jaar

Deze cookies worden door
Google gebruikt om op basis
van recente zoekopdrachten
en eerdere interacties
aangepaste advertenties op
Google-sites te laten zien.
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HSID

Google

2 jaar

Zorgt dat Google
gebruiksinformatie kan
verzamelen voor video’s
gehost door YouTube.

NID

Google

6 maanden

Deze cookies worden door
Google gebruikt om op basis
van recente zoekopdrachten
en eerdere interacties
aangepaste advertenties op
Google-sites te laten zien.

OGPC

Google

3 maanden

Google plaatst een cookie
om clicks en aanvragen te
kunnen meten om zo onze
advertentiecampagnes te
optimaliseren.

S

Google

Beëindiging
sessie

SAPISID

Google

2 jaar

Zorgt dat Google
gebruiksinformatie kan
verzamelen voor video’s
gehost door YouTube.

SID

Google

2 jaar

Deze cookies worden door
Google gebruikt om op basis
van recente zoekopdrachten
en eerdere interacties
aangepaste advertenties op
Google-sites te laten zien.

SIDCC

Google

6 maanden

Cookie gezet door YouTube:
om een link te kunnen maken
naar diverse Google
services.

SSID

Google

2 jaar

Zorgt dat Google
gebruiksinformatie kan
verzamelen voor video’s
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gehost door YouTube.
OTZ

Google

1 jaar

Wordt door Google Analytics
gebruikt om
websitebezoeken bij te
houden.

UULE

Google

1 dag

Wordt door Google Analytics
gebruikt om informatie over
websitegebruik te
verzamelen.

AID

Google

1,5 jaar

Helpt adverteerders te
bepalen hoeveel keer
mensen die op hun
advertentie hebben geklikt
converteren.

AMCV

LinkedIn

2 jaar

Het Adobe Analytics cookie
wordt binnen Adobe Analytics
gebruikt om unieke
bezoekers te identificeren.

ELOQUA

LinkedIn

2 jaar

Wordt gebruikt om
communicatie te
personaliseren.

_GA

LinkedIn

2 jaar

Wordt gebruikt voor
analytische doeleinden.

_GUID

LinkedIn

4 maanden

Wordt gebruikt voor social
media doeleinden.

_LIPT

LinkedIn

1 maand

Wordt gebruikt voor social
media doeleinden.

BCOOKIE

LinkedIn

2 jaar

Wordt gebruikt voor social
media doeleinden.

LANG

LinkedIn

Beëindiging

Wordt gebruikt voor social

sessie

media doeleinden.
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LIAP

LinkedIn

1 jaar

Wordt gebruikt voor social
media doeleinden.

LIDC

LinkedIn

1 dag

Wordt gebruikt voor social
media doeleinden.

BIZOID

LinkedIn

6 maanden

Wordt gebruikt voor
advertentie doeleinden.

BIZOUSERMATCHHISTORY

LinkedIn

6 maanden

Wordt gebruikt voor
advertentie doeleinden.

USERMATCHHISTORY

LinkedIn

6 maanden

Wordt gebruikt voor
advertentie doeleinden.

USERPIXELROTATIONLIST

LinkedIn

6 maanden

Wordt gebruikt voor
advertentie doeleinden.

_utma

Polyestershoppen

2 jaar

Verzamelt gegevens over het
aantal keren dat een
gebruiker de website heeft
bezocht, evenals data voor
het eerste en meest recente
bezoek. Gebruikt door
Google Analytics.

_utmb

Polyestershoppen

1 uur

Registreert een tijdstempel
met het exacte tijdstip
waarop de gebruiker de
website heeft bezocht.
Gebruikt door Google
Analytics om de duur van een
websitebezoek te berekenen.

_utmc

Polyestershoppen

Beëindiging
sessie

Registreert een tijdstempel
met het exacte tijdstip
waarop de gebruiker de
website verlaat. Gebruikt
door Google Analytics om de
duur van een websitebezoek

7

te berekenen.
_utmt

Polyestershoppen

10 minuten

Wordt gebruikt om de
snelheid van aanvragen naar
de server te regelen.

_utmv

Polyestershoppen

Beëindiging
sessie

Wordt gebruikt voor
analytische doeleinden.

_utmz

Polyestershoppen

6 maanden

Verzamelt gegevens over
waar de gebruiker vandaan
kwam, welke zoekmachine
werd gebruikt, op welke
koppeling werd geklikt en
welke zoekterm werd
gebruikt. Gebruikt door
Google Analytics.

_zlcid

Polyestershoppen

Beëindiging
sessie

Cookie van Zopim Live Chat.
Wordt gebruikt door Zopim
om de Zopim Live Chat ID op
te slaan.

_zlcmid

Polyestershoppen

1 jaar

Cookie van Zopim Live Chat.
Wordt gebruikt door Zopim
om de Zopim Live Chat ID op
te slaan.

_zlcstore

Polyestershoppen

Beëindiging
sessie

Cookie van Zopim Live Chat.
Wordt gebruikt door Zopim
om de Zopim Live Chat ID op
te slaan.

_uetsid

Polyestershoppen

Beëindiging
sessie

Wordt gebruikt om
advertenties aantrekkelijker
te maken.

_vis_opt_exp_44_combi

Polyestershoppen

4 maanden

Wordt gebruikt voor
analytische doeleinden
binnen VWO.

_vis_opt_exp_49_combi

Polyestershoppen

4 maanden

Wordt gebruikt voor
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analytische doeleinden
binnen VWO.
_vis_opt_s

Polyestershoppen

4 maanden

Gebruikt door VWO om te
bepalen of de bezoeker
deelneemt aan een
ontwerpexperiment.

_vis_opt_test_cookie

Polyestershoppen

Beëindiging
sessie

Gebruikt om te controleren of
de browser van de gebruiker
cookies ondersteunt.

_vwo_ds

Polyestershoppen

1 maand

Wordt gebruikt voor
analytische doeleinden
binnen VWO.

_vwo_referrer

Polyestershoppen

Beëindiging
sessie

Wordt gebruikt voor
analytische doeleinden
binnen VWO.

_vwo_uuid

Polyestershoppen

10 jaar

Gebruikt door VWO om
ervoor te zorgen dat dezelfde
gebruikersinterface
variant wordt weergegeven
voor elk bezoek, als de
gebruiker deelneemt aan een
ontwerpexperiment.

_vwo_uuid_v2

Polyestershoppen

1 jaar

Wordt gebruikt voor
analytische doeleinden
binnen VWO.

Degbug_vwo_ds

Polyestershoppen

3 maanden

Wordt gebruikt voor
analytische doeleinden
binnen VWO.

Debug_vwo_uuid

Polyestershoppen

10 jaar

Wordt gebruikt voor
analytische doeleinden
binnen VWO.

Debug_vwo_uuid_forced

Polyestershoppen

1 jaar

Wordt gebruikt voor
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analytische doeleinden
binnen VWO.
_vwo_app_version_3

VWO

48 jaar

Wordt gebruikt voor
analytische doeleinden
binnen VWO.

APISID

YouTube

2 jaar

Cookie dat inzichtelijk maakt
welke door Google Adwords
ingezette media effectief is.

HSID

YouTube

2 jaar

Cookie dat inzichtelijk maakt
welke door Google Adwords
ingezette media effectief is.

PREF

YouTube

6 maanden

Een ingesloten Youtubevideo verzamelt
bezoekersinformatie en
aangepaste
voorkeurinstellingen.

SAPISID

YouTube

2 jaar

Cookie dat inzichtelijk maakt
welke door Google Adwords
ingezette media effectief is.

SID

YouTube

2 jaar

Beschermd gebruikers data
tegen ongeautoriseerde
toegang.

SSID

YouTube

2 jaar

Cookie dat inzichtelijk maakt
welke door Google Adwords
ingezette media effectief is.

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

6 maanden

Probeert de bandbreedte van
gebruikers te schatten op
pagina's met geïntegreerde
YouTube-video's.

YSC

YouTube

Beëindiging

Een ingesloten Youtube-
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sessie

video verzamelt
bezoekersinformatie en
aangepaste
voorkeurinstellingen.

GPS

YouTube

Beëindiging
sessie

Registreert een uniek ID op
mobiele apparaten om
tracking mogelijk te maken
op basis van geografische
GPS-locatie.

_cfduid

Zopim.com

1 jaar

Wordt gebruik door Zopim
Chat om individuele IPadressen te indentificeren.

Niet geclassificeerd
Naam

Geplaatst door

Verloopt na

Welk doeleinde

SRCHD

Bing.com

2 jaar

Niet geclassificeerd

SRCHUID

Bing.com

2 jaar

Niet geclassificeerd

SRCHUSR

Bing.com

2 jaar

Niet geclassificeerd

MUIDB

Bing.com

1 jaar

Niet geclassificeerd

LOGIN_INFO

YouTube

2 jaar

Niet geclassificeerd

Cartamount

Polyestershoppen

Beëindiging
sessie

Niet geclassificeerd

HL

Polyestershoppen

1 jaar

Niet geclassificeerd

User_split

Polyestershoppen

1 maand

Niet geclassificeerd

11

