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Naam cookie

Doel van de cookie

Verzamelde gegevens

Delen van deze gegevens met derden

Awin

Awin gebruikt sessie- en permanente cookies. De inhoud van het
permanente cookie is beperkt tot een geanonimiseerd
identificatienummer. Awin-cookies slaan informatie op wanneer
een bezoeker klikt op Awin affiliate link. Informatie zoals de tijd
van de klik, of een order werd geplaatst en vanaf welke site je
werd verwezen worden opgeslagen.

Anoniem:
Anonieme gegevens en Persoongegevens
Tracking ID, Campaign ID, Shop naam, Shop URL, worden gedeeld.
Feed URL, Items in winkelmand, Orderwaarde
inclusief en exclusief BTW, Commissie,
Kortingscode gebruikt ja/nee, nieuwe klant of
bestaande

Bing

Bing verzamelt cookies over hoe een bezoeker de website
Anoniem: Totaalbedrag
gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op 3rd party sites de
meest relevante advertentie te tonen voor een specifieke
gebruiker.

Emark

Facebook Custom Audience

E

F

Duur van de cookie

Privacybeleid van de cookieprovider

Niet vrijgegeven door de
provider van de cookie

https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy

Anonieme gegevens

Niet vrijgegeven door de
provider van de cookie

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/privacy-and-data-protectionpolicies

Deze cookie stelt ons in staat om de mailtjes welke worden
Persoonsgegevens: E-mailadres, overige
verzonden te analyseren en optimaliseren waar nodig is. Een mail gegevens tot waar is ingevuld in de checkout.
welke is ingericht is de abandoned shoppingcard. Hierbij wordt de
consument een mail toegestuurd met de items welke in het
winkelmadje blijven staan, zonder dat deze zijn afgerekend.

Persoonsgegevens

Niet vrijgegeven door de
provider van de cookie

https://emark.com/nl/privacy/

Deze cookie stelt ons in staat om aangepaste lijsten van
bestaande klanten aan te leggen. We kunnen vervolgens
relevante advertenties sturen aan klanten op verschillende lijsten,
afhankelijk van de specifieke interesses van het publiek op elke
lijst.

Anonieme en geaggregeerde gegevens worden Niet vrijgegeven door de
gedeeld met advertentie-, meet- en
provider van de cookie
analysediensten en aan leveranciers,
dienstverleners en partners die Facebook’s
bedrijf ondersteunen (bijvoorbeeld diensten
voor technische infrastructuur, analyse van de
wijze waarop advertenties gebruikt worden,
meten van de effectiviteit van advertenties en
diensten, klantenservice, faciliteren van
betalingen of het uitvoeren van academisch
onderzoek en enquêtes).

https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Anonieme gegevens worden gedeeld met
diensten voor advertenties, metingen en
analyse, alsmede aan dienstverleners
(bijvoorbeeld partners die technische en
infrastructurele diensten verlenen alsmede
analysediensten).

https://www.facebook.com/full_data_use_policy

1

Persoonsgegevens:
Ordernummer, Device ID
2
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Anoniem:
Bekeken advertenties, webanalytics,
browserinformatie, cookiegegevens, datum/tijd,
demografische gegevens, type
hardware/software, internetprovider,
interactiegegevens, paginaweergaven, serving
domains
Persoonsgegevens:
Naam, adres, telefoonnummer, emailadres,
locatiegebonden gegevens, Unique Device ID
Gevoelige gegevens (financiële informatie)

5

Facebook Pixel

Facebook Pixel is een analytics tool die ons helpt de effectiviteit
van onze advertenties te meten door de handelingen die mensen
verrichten wanneer ze via Facebook op onze website komen te
rapporteren

Anoniem:
Bekeken advertenties, webanalytics,
browserinformatie, cookiegegevens, datum/tijd,
demografische gegevens, type
hardware/software, internetprovider,
interactiegegevens, paginaweergaven, serving
domains

Niet vrijgegeven door de
provider van de cookie

Persoonsgegevens:
IP-adres, locatiegebonden gegevens, Device ID,
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
Gevoelige gegevens (financiële informatie)
6

Google Analytics

Google Analytics is een dienst voor webanalytics, verzorgd door
Google Inc. Google Analytics gebruikt cookies zodat Protest weet
hoe je op onze website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden.
Deze kennis gebruiken wij om onze websites te verbeteren.
Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de
website te beoordelen, rapporten over activiteit op de website
voor ons samen te stellen en andere diensten te leveren met
betrekking tot websiteactiviteit en internet gebruik
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Google Tag Manager

Deze cookie wordt geassocieerd met sites die gebruik maken van
Google Tag Manager om andere scripts en code in een pagina te
laden. Deze cookie helpt ons informatie op onze website te
classificeren en het op zo’n wijze te labelen dat de informatie in
toekomstige zoekopdrachten makkelijker gevonden wordt.

Google Dynamic
Remarketing

Deze cookie stelt ons in staat digitale advertenties te creëren,
verhandelen en beheren.

Anoniem:
Geaggregeerde gegevens
Bekeken advertenties, webanalytics,
Anonieme gegevens
browserinformatie, cookiegegevens, datum/tijd, Persoonsgegevens
demografische gegevens, type
hardware/software, internetprovider,
interactiegegevens, paginaweergaven, serving
domains
Persoonsgegevens: IP-adres, zoekgeschiedenis,
locatiegebonden gegevens, Device ID, naam,
adres, telefoonnummer, emailadres,
inloggegevens, Unique Device ID
Zie Google Analytics

Dit is een permanente
https://policies.google.com/privacy?hl=en
cookie die na 2 jaar
verloopt. Met elk nieuw
bezoek wordt de
vervaldatum opnieuw op
2 jaar ingesteld.

Zie Google Analytics

De duur van de sessie

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Geaggregeerde gegevens
Anonieme gegevens
Persoonsgegevens
Gevoelige gegevens

2 jaar

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Zie Google Dynamic Remarketing

Zie Google Dynamic Remarketing

2 jaar

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Zie Google Dynamic Remarketing

Zie Google Dynamic Remarketing

2 jaar

https://policies.google.com/privacy?hl=en

2 jaar

https://policies.google.com/privacy?hl=en
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Anoniem:
Bekeken advertenties, webanalytics,
browserinformatie, cookiegegevens, datum/tijd,
demografische gegevens, type
hardware/software, internetprovider,
interactiegegevens, paginaweergaven, serving
domains
Pseudo-anoniem:
Zoekgeschiedenis
Persoonsgegevens:
Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
inloggegevens, IP-adres, locatiegebonden
gegevens, Unique Device ID
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Google Adwords Conversion Deze cookie stelt ons in staat digitale advertenties te creëren,
verhandelen en beheren.
Google Adwords User Lists
Deze cookie stelt ons in staat digitale advertenties te creëren,
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verhandelen en beheren.
Google Audience Center
Google Audience Center helpt ons onze gegevens te organiseren
en te analyseren. Deze cookie helpt ons meer te begrijpen over
welk type mensen onze website bezoekt en de optimale
frequentie waarmee we onze advertentieboodschappen naar onze
websitebezoekers sturen.
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Anoniem:
Geaggregeerde gegevens
Bekeken advertenties, webanalytics,
Anonieme gegevens
browserinformatie, cookiegegevens, datum/tijd, Persoonsgegevens
demografische gegevens, type
hardware/software, internetprovider,
interactiegegevens, paginaweergaven, serving
domains
Persoonsgegevens:
IP-adres, zoekgeschiedenis, locatiegebonden
gegevens, Device ID, naam, adres,
telefoonnummer, emailadres, inloggegevens,
Unique Device ID
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Naam cookie

Doel van de cookie

Verzamelde gegevens

Delen van deze gegevens met derden

Duur van de cookie

Privacybeleid van de cookieprovider

LinkedIn Ads

Deze cookies stellen ons in staat onze bedrijfsupdates te
promoten bij gerichte doelgroepen en om u gepersonaliseerde
advertenties te tonen.

Anoniem:
Bekeken advertenties, browserinformatie,
cookiegegevens, type hardware/software,
internetprovider, interactiegegevens,
paginaweergaven, serving domains

Geaggregeerde gegevens

6 maanden

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Zie LinkedIn Ads

Zolang als nodig is om
een bedrijfsbehoefte te
vervullen of wettelijk
vereist is.

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
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Pseudo-anoniem:
(IP-adres (EU PII), locatiegebaseerde gegevens,
Device ID (EU PII))
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LinkedIn Analytics

Persoonsgegevens:
Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
inloggegevens
Deze cookie helpt ons uw interactie met onze LinkedIn-pagina te Zie LinkedIn Ads
analyseren om te volgen hoe vaak u klikt, reageert of op like klikt
op de content op onze LinkedIn-pagina. Ze verstrekken ons ook
informatie over het type mensen dat naar onze website komt, hoe
vaak zij onze website bezoeken en welke delen van de website het
populairst zijn.

15

Pinterest Analytics

Deze cookie helpt ons uw interactie met onze Pinterest pagina te
analyseren hoe vaak u klikt en op welke content u klikt op onze
Pinterest pagina.

Anoniem:
Clicks, Interesse in content

Anonieme gegevens

Niet vrijgegeven door de
provider van de cookie

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Stylelounge

Deze pixel helpt ons om de juiste producten te activeren in de
feed. Hierdoor staan er geen producten in de feed welke niet
relevant zijn.

Anoniem:
Aantal gekochte producten, gekochte product,
bedrag

Anonieme gegevens

Niet vrijgegeven door de
provider van de cookie

https://www.stylelounge.nl/privacybeleid

Stylight

Stylight maakt gebruik van een pixel om ons een goede analyse te Anoniem:
kunnen geven van de best verkochte items. Hierdoor is het
Ordernummer, aantal gekochte producten,
mogelijk om producten bovenaan de pagina te zetten.
gekochte product en bedrag

Anonieme gegevens

Niet vrijgegeven door de
provider van de cookie

https://blog.stylight.com/privacy-policy/
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A

B

C

Naam cookie

Doel van de cookie

Verzamelde gegevens

Twitter Advertising

Deze cookies helpen ons u advertenties te tonen, de performance Anoniem:
van deze advertenties te meten en te zorgen dat de advertenties Webanalyse, browserinformatie,
relevanter voor u zijn op basis van uw browsingactiviteiten.
cookiegegevens, datum/tijd, demografische
gegevens, type hardware/software,
internetprovider, interactiegegevens,
paginaweergaven

D

E

F

Delen van deze gegevens met derden

Duur van de cookie

Privacybeleid van de cookieprovider

Geaggregeerde gegevens
Anonieme gegevens
Persoonsgegevens
Gevoelige gegevens

18-24 maanden

https://twitter.com/privacy?lang=en

1

Pseudo-anoniem:
(IP-adres (EU PII), zoekgeschiedenis,
locatiegebaseerde gegevens, Device ID (EU PII))
Persoonsgegevens:
Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
inloggegevens, EU- IP-adres
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Twitter Conversion Tracking

Deze cookies helpen ons te meten hoe effectief onze
Zie Twitter Advertising
advertentiecampagnes zijn door ons in staat te stellen uw
handelingen nadat u onze advertenties op Twitter gezien heeft of
erop gereageerd heeft te volgen.

Zie Twitter Advertising

18-24 maanden

https://twitter.com/privacy?lang=en

Twitter Analytics

Deze cookie helpt ons interactie met onze advertenties en posts
op Twitter te meten en te leren hoe we onze tweets succesvoller
kunnen maken.

Geaggregeerde gegevens

18-24 maanden

https://twitter.com/privacy?lang=en

Vimeo Analytics

Deze cookie helpt ons interactie van de videos op Vimeo te meten Anoniem:
en te leren hoe deze videos succesvoller kunnen maken.
Bezochte webpagina, link waar je op klikt,
datum/tijd, aantal minuten gekeken filmpje,
welke filmpje is bekeken.

Anonieme gegevens

Niet vrijgegeven door de
provider van de cookie

https://vimeo.com/privacy

Youtube Analytics

Youtube registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt Uniek ID
om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTubevideo's op verschillende websites gebruikt.

Uniek ID

Sessie voor Protest / 8
maanden bij YouTube

https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=uk

Zendesk Chat Widget /
Zopim

Deze cookie stelt ons in staat websitebezoekers te volgen en
direct te chatten met bezoekers die vragen hebben over ons
bedrijf of problemen ondervinden bij het solliciteren op functies
via de site.

Geaggregeerde gegevens worden gedeeld met 1 jaar
derden, waaronder dienstverleners
(bijvoorbeeld voor applicatieontwikkeling, backup en opslag)
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Zie Twitter Advertising
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Anoniem:
browserinformatie, datum/tijd, demografische
gegevens, paginaweergaven
Persoonsgegevens:
IP-adres, naam, adres, telefoonnummer, emailadres
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https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

