Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 01/11/2018 – www.shoeby.nl
Functioneel (4)
Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en
toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website
niet naar behoren werken.
Naam

Aanbieder

Doel

__cfduid [x2]

photoslurp.com Gebruikt door het inhoudsnetwerk,
shoeby.nl
Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te
identificeren.

Vervaldatum Type
1 jaar

HTTP
Cookie

CookieConsent shoebyblog.nl

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op
voor het huidige domein

1 jaar

HTTP
Cookie

csrftoken

Helpt Cross-Site Request Forgery (CSRF) aanvallen te voorkomen.

1 jaar

HTTP
Cookie

instagram.com

Voorkeuren (1)
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het
gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van jouw voorkeur of de regio waar jij woont.
Naam Aanbieder
lang

Doel

cdn.syndication.twimg.com Onthoudt de door de gebruiker
geselecteerde taalversie van een website

Vervaldatum Type
Session

HTTP
Cookie

Analyse (5)
Analytische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door
anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum Type

_dc_gtm_UA- shoebyblog.nl
#

Gebruikt door Google Tag Manager om het
laden van een Google Analytics-scripttag te
regelen.

Session

HTTP
Cookie

_ga

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

2 jaar

HTTP

shoebyblog.nl

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum Type

bezoeker de website gebruikt.

Cookie

_gat

shoebyblog.nl

Gebruikt door Google Analytics om
verzoeksnelheid te vertragen

Session

HTTP
Cookie

_gid

shoebyblog.nl

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

Session

HTTP
Cookie

collect

googleanalytics.com

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te Session
verzenden over het apparaat en het gedrag van
de bezoeker. Traceert de bezoeker op
verschillende apparaten en marketingkanalen.

Pixel
Tracker

Marketing (27)
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken.
Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele
gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum Type

hmail

criteo.nl,
shoeby.nl

Versleuteld bewaren van email
adres wanneer men eenmaal heeft
ingelogd op shoeby.nl

Persistent

HTTP
Cookie

__widgetsettings

twitter.com

Niet geclassificeerd

Persistent

HTML
Local
Storage

_hjIncludedInSample

shoebyblog.nl

Bepaalt of de navigatie van de
gebruiker moet worden
geregistreerd in een bepaalde
tijdelijke statistische aanduiding.

Session

HTTP
Cookie

ads/ga-audiences

google.com

Used by Google AdWords to reSession
engage visitors that are likely to
convert to customers based on the
visitor's online behaviour across

Pixel
Tracker

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum Type

websites.
fr

facebook.com

Gebruikt door Facebook om een
reeks advertentieproducten te
leveren, zoals realtime bieden van
externe adverteerders.

3 maanden

HTTP
Cookie

GPS

youtube.com

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

Session

HTTP
Cookie

i/jot/syndication

twitter.com

Niet geclassificeerd

Session

Pixel
Tracker

IDE

doubleclick.net Gebruikt door Google DoubleClick 2 jaar
om de acties van de
websitegebruiker te registreren en
te rapporteren na het bekijken of
klikken op een van de advertenties
van de adverteerder met het doel
de effectiviteit van een advertentie
te meten en om gerichte
advertenties aan de gebruiker te
presenteren.

local_storage_support_test twitter.com

Niet geclassificeerd

HTTP
Cookie

Persistent

HTML
Local
Storage

mcd

instagram.com Niet geclassificeerd

10 jaar

HTTP
Cookie

mid

instagram.com Niet geclassificeerd

10 jaar

HTTP
Cookie

pagead/1p-user-list/#

google.com

Session

Pixel
Tracker

Niet geclassificeerd

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum Type

pigeon_state

instagram.com Niet geclassificeerd

Session

HTML
Local
Storage

r/collect

doubleclick.net Deze cookie wordt gebruikt om
Session
gegevens over het apparaat en het
gedrag van de gebruiker naar
Google Analytics te zenden. De
cookie volgt de gebruiker op
verschillende apparaten en
marketingkanalen.

Pixel
Tracker

rur

instagram.com Niet geclassificeerd

Session

HTTP
Cookie

test_cookie

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

Session

HTTP
Cookie

tr

facebook.com

Niet geclassificeerd

Session

Pixel
Tracker

urlgen

instagram.com Niet geclassificeerd

Session

HTTP
Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Probeert de bandbreedte van
gebruikers te schatten op pagina's
met geïntegreerde YouTubevideo's.

179 dagen

HTTP
Cookie

YSC

youtube.com

Registreert een unieke ID om
statistieken bij te houden van
welke video's van YouTube de
gebruiker heeft gezien.

Session

HTTP
Cookie

yt.innertube::nextId

youtube.com

Niet geclassificeerd

Persistent

HTML
Local
Storage

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum Type

yt.innertube::requests

youtube.com

Niet geclassificeerd

Persistent

HTML
Local
Storage

yt-remote-cast-installed

youtube.com

Bewaart de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video

Session

HTML
Local
Storage

yt-remote-connecteddevices

youtube.com

Bewaart de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video

Persistent

HTML
Local
Storage

yt-remote-device-id

youtube.com

Bewaart de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video

Persistent

HTML
Local
Storage

yt-remote-fast-checkperiod

youtube.com

Bewaart de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video

Session

HTML
Local
Storage

yt-remote-session-app

youtube.com

Bewaart de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video

Session

HTML
Local
Storage

yt-remote-session-name

youtube.com

Bewaart de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker met
ingesloten YouTube-video

Session

HTML
Local
Storage

Niet geclassificeerd (4)
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders
van afzonderlijke cookies.
Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

cookieconsent_statistics_var

shoebyblog.nl

Niet geclassificeerd

10 jaar

HTTP Cookie

netscalersTrackerId

shoebyblog.nl

Niet geclassificeerd

25 jaar

HTTP Cookie

ps_analytics

shoebyblog.nl

Niet geclassificeerd

29 dagen

HTTP Cookie

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

splitrun

shoebyblog.nl

Niet geclassificeerd

Session

HTTP Cookie

