Cookies binnen ACAZA. Alle Cookies en cookie-achtige technieken

Naam

Duur

Doel

_ga
_ga_*

2 jaar

Deze technieken horen bij Google Analytics 360
F
(software van een derde partij). Met Google Analytics
meet Mobistoxx hoe de gebruiker de website
gebruikt en hoe de gebruiker de Mobistoxx website
heeft gevonden. Deze kennis gebruikt Mobistoxx om
de sites te verbeteren. Google Analytics is de Web
analyse applicatie waarmee op geaggregeerd niveau
bezoekersgedrag wordt geanalyseerd teneinde op
basis van geaggregeerde inzichten de website te
verbeteren voor de bezoekers en deze beter te laten
aansluiten bij de voorkeuren.

OTZ

1 maand

Cookie dat afkomstig is van Google Analytics en
wordt gebruikt voor het bijhouden van
bezoekersstatistieken.

AWSALB

5 dagen

Registreert welk servercluster de bezoeker bedient.
A
Dit wordt gebruikt in samenhang met traﬃcverdeling,
om de gebruikerservaring te optimaliseren.

AWSALBCORS

1 week

Deze cookie wordt gebruikt voor het ondersteunen
van een gebruikerssessie.

F

csrftoken

1 jaar

Deze technieken helpen bij het beveiligen van de
website.

F

_bsession

Session

Deze cookies dienen om sessies te identificeren.

F

intercom-session-*

1 week

Deze cookie wordt gebruikt voor het identificeren
van een bezoeker teneinde ondersteunen van een
chatsessie

F

intercom-id-*

9 maand

Deze cookie wordt gebruikt voor het identificeren
van een bezoeker teneinde ondersteunen van een
chatsessie

F

SEARCH_SAMESITE 6 maand

Deze cookie voorkomt dat de browser een cookie
verzendt samen met verzoeken tussen verschillende
websites. Het hoofddoel is het verminderen van het
risico op gegevenslekken uit verschillende bronnen.
De cookie biedt ook enige bescherming tegen
aanvallen door de verzoeken van de websites te
vervalsen (in het Engels cross-site request forgery).

F

sessionid

Deze cookies dienen om sessies te identificeren.

F

__zlcmid

Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.

F

private_content_versi 1 jaar
on

Voegt een willekeurig nummer en huidige tijd toe aan F
de pagina om zo te voorkomen dat gegevens lokaal
worden opgeslagen

1 dag

F/A/M

F

recently_compared_
product_previous

Opslag van vergeleken producten

F

recently_viewed_pro
duct

Opslag van recent bekeken producten

F

mage-cache-storage

De waarde van dit cookie vertegenwoordigd de
lokale opslag

F

mage-messages

Verantwoordelijk voor het tonen van berichten
richting de gebruiker

F

mage-cache-sessid

Dit cookie is verantwoordelijk voor het verwijderen
van lokale opslag

F

recently_viewed_pro
duct_previous

Opslag van recent bekeken producten

F

mage-cachestorage-sectioninvalidation

De waarde van dit cookie dwingt lokale opslag te
verversen voor bepaalde secties

F

product_data_storag
e

Opslag van persoonlijke product instellingen //
Bepaalt welke producten de gebruiker heeft
bekeken, zodat de website gerelateerde producten
kan promoten.

F

een beveiligingsmaatregel die een willekeurige reeks
toevoegt aan alle formulierinzendingen om de
gegevens te beschermen tegen Cross-Site Request
Forgery (CSRF).

F

Opslag van vergeleken producten

F

form_key

Session

recently_compared_
product
APISID
HSID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
__Secure-3PSIDCC
__Secure-3PSID
__Secure-3PAPISID
OGP
OGPC
OGPC
1P_JAR

2 jaar
1 jaar
2 maand
1 maand

Dit zijn cookies van Google Adsense (software van
een derde partij), die wij gebruiken om ervoor te
zorgen dat je zo relevant mogelijke advertenties op
Google Search te zien krijgt.

M

IDE
_gid
DSID

3 maand
1 dag
6 dagen

Deze technieken ondersteunen Google Ad Manager,
(software van een derde partij) bij het plaatsen van
advertenties. Hiermee zorgen wij dat niet steeds
dezelfde advertenties aan je worden getoond en dat
advertenties zo relevant mogelijk zijn.

M

RUL

4 maand

Wordt gebruikt om te bepalen of de websiteadvertentie correct is weergegeven. Dit wordt
gedaan om marketinginspanningen eﬃciënter te
maken.

M

NID

6 maand

Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeuren te
bewaren

M

ANID

3 maand

DV

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

M

verzamelt data voor Google Analytics, om zo een
anoniem gebruikersprofiel te kunnen samenstellen
en om te meten of advertenties eﬀectief zijn.

M

M

ANID

3 maand

Deze cookie van Google Analytics linkt uw
activiteiten op andere apparaten waarop u eerder
bent ingelogd via uw Google-account. Op basis
hiervan worden de advertenties die u op uw
apparaten te zien krijgt

_gcl_au

3 maand

Deze technieken ondersteunen Google Gtag, Google M
Analytics 360, Google Ads en FloodLight Tags
(software van derde partijen) bij het verbeteren van
campagnes, het tonen van zo relevant mogelijke
advertenties op websites van derden en het
doorberekenen van conversie.

datr
sb
fb

2 jaar
Sessie

maakt een gebruikersprofiel aan om relevante
advertenties op Facebook te tonen.

M

CONSENT

18 jaar

Pop-up cookiegebruik.

F

store

1 jaar

Slaat klant specifieke informatie op met betrekking
tot door de klant geïnitieerde acties zoals
wensenlijstweergave, betalingsinformatie enz.

F

webp

Session

F

