Cookietabel Euromaster Bandenservice B.V.
Soort
Cookie
Functioneel Google Tag
Manager

Entiteit
Google LLC,
Verenigde Staten
Privacyverklaring

SnapEngage

SnapEngage LLC,
Verenigde Staten

Doel
De cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om
scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is
puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen
van persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Sessie

Cookies in relatie tot de live chat software SnapEngage. Cookies
worden gebruikt door de registratie van een ID om het device te
herkennen in het geval van een online assistentie/chat.

Maximaal 1
jaar

Cookies worden gebruikt om verschillende functionaliteiten van
de webpagina naar behoren te laten werken, zoals de
winkelmand en de cookiebanner.

Sessie

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het
bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de
gebruikerservaring te verbeteren.

Maximaal 2
jaar

Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring
van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij
doorbrengen op welke pagina, op welke linkjes zij besluiten te
klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt
ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van
gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om
data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun

1 jaar

Privacyverklaring
Websphere
IBM Corporation,
Commerce Server Verenigde Staten
Privacyverklaring
Analytisch

Google Analytics

Hotjar

Google LLC,
Verenigde Staten
Privacyverklaring
Hotjar Ltd., Malta
Privacyverklaring

apparaten (in het bijzonder IP-adressen van apparaten
(vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm),
schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaatID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen op
landsniveau), voorkeurstaal voor weergave van onze website).
AB Tasty

ABTasty SAS,
Verenigd Koninkrijk
Privacyverklaring

Bazaarvoice

Bazaarvoice, Inc.,
Verenigde Staten

De cookies van AB Tasty worden gebruikt om het gedrag op
onze website te testen om ons product te verbeteren en de
chatfunctie mogelijk te maken, maar ook om ervoor te zorgen
dat bezoekersprofielen kunnen worden opgebouwd en hierdoor
de site content op het gebruik kan worden aangepast.

Maximaal 1
jaar

Deze cookies worden gebruikt voor review-, vraag- en
antwoordmogelijkheden met betrekking tot producten.

Maximaal 1
jaar

Privacyverklaring
Facebook Tag

Marketing

GA Audiences

Facebook, Inc.,
Verenigde Staten
Privacyverklaring
Google LLC,
Verenigde Staten
Privacyverklaring

GoogleAdservices Google LLC,
Verenigde Staten
Privacyverklaring

Deze cookies worden gebruikt voor de opslag van en toegang tot Maximaal 24
informatie.
maanden

De cookies van GA Audiences worden gebruikt om
websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun online
websitegedrag. Dit betekent dat (o.a.) klikgedrag wordt
geregistreerd met het doel om effectiviteit te meten en
websitebezoekers gepersonaliseerde content te laten zien.
Deze cookies worden gebruikt om te kunnen experimenteren
met de effectiviteit van advertenties over de websites.

Maximaal 6
maanden

Maximaal 1
jaar

Google
DoubleClick

Google LLC,
Verenigde Staten
Privacyverklaring

DoubleClick Ad
Exchange

Google LLC,
Verenigde Staten
Privacyverklaring

Google
DoubleClick
Floodlight (pixel
voor doubleclick)

Google LLC,
Verenigde Staten

Facebook
Connect

Facebook, Inc.,
Verenigde Staten

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Facebook Custom Facebook, Inc.,
Audience
Verenigde Staten

Deze cookies worden gebruikt om de acties van de
websitebezoeker op de website te registreren na het bekijken
van of klikken op advertenties. Het doel hiervan is om de
effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te
tonen.

Maximaal 6
maanden

DoubleClick Ad Exchange is real time bidding van display
advertising voor adverteerders. Ad Exchange zorgt voor
efficiënter en gemakkelijker gebruik van advertenties en
advertentieruimte op het internet.

Maximaal 13
maanden

Google DoubleClick Floodlight stelt ons in staat om de acties van
websitebezoekers te volgen en te documenteren, nadat zij een
van onze advertenties hebben gezien of erop hebben geklikt.
Hiervoor worden zogenaamde floodlight-tags of bezoekerspixels
en -cookies op onze website ingesteld. Wij gebruiken Google
Floodlight om de efficiëntie van onze onlinecampagnes te
bepalen in termen van verkoop en gebruikersactiviteit op onze
website.

Maximaal 90
dagen

Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van
Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en
websitebezoeken. Deze cookies registreren een uniek ID om
terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is
gericht en gepersonaliseerd te adverteren.

Maximaal 3
maanden

Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van
Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en
websitebezoeken.

Maximaal 3
maanden

Privacyverklaring
Quantcast

Quantcast
Corporation,
Verenigde Staten

Deze cookies worden geplaatst om informatie te verzamelen
voor advertentiedoeleinden en om zo relevante,
gepersonaliseerde advertenties ter beschikking te kunnen
stellen.

Maximaal 2
jaar

Deze cookies worden gebruikt om de relevantie van
doelgerichte advertenties te optimaliseren door gebruik te
maken van bezoekersgegevens van meerdere websites,
verstrekt door Google en via de advertentie-uitwisseling van
MediaMath.

Maximaal 30
dagen

Deze cookies worden gebruikt voor conversietracking. Met
conversietracking kan worden bijgehouden wat
websitebezoekers doen zodra ze de website bezoeken. Eerst
definieert u de actie die u wilt traceren als een conversiedoel
(bijvoorbeeld, zich inschrijven voor een nieuwsbrief).
Vervolgens, zodra iemand uw website bezoekt en zich aanmeldt,
kan Microsoft Advertising dit tellen als een conversie. Voordat
Microsoft Advertising de actie als een conversie kan tellen,
controleert het of de persoon eerst op uw advertentie heeft
geklikt.
Deze cookies zijn ter ondersteuning van het affiliate marketing
programma. Aan de hand van deze cookies wordt ons duidelijk
via welke advertentie bezoekers op onze website
terechtkomen.

Maximaal 13
maanden

Privacyverklaring
MediaMath

MediaMath, Inc.,
Verenigde Staten
Privacyverklaring

Microsoft (Bing
Ads conversion
tracking)

Microsoft
Corporation,
Verenigde Staten
Privacyverklaring

Tradedoubler

Tradedoubler,
Zweden
Privacyverklaring

Maximaal 1
jaar

