Welke cookies plaatsen we?
In deze tabel vind je alle cookies, beacons en scripts die onze website gebruikt, wat ze doen, wie ze plaatst, welke informatie ze verzamelen en wat ze daarmee doen.
De advertentiedienst Criteo, waarmee wij werken, werkt op haar beurt samen met andere partijen. Exchangers - Hierdoor kunnen via deze dienst cookies, beacons en/of scripts worden geplaatst door: Improve Digital,
Facebook, Rubicon Project, Google, AppNexus, BidSwitch, Yahoo, Pubmatic, OpenX, MoPub, SMART Adserver. Zie voor meer info de privacy statement van Criteo.

Functioneel
Naam

Techniek

Domein

Beschrijving doel

ccp_cs / ccp_scs

Cookie

conrad.nl

Onthoudt de 'session-ID' (een uniek nummer voor je bezoek aan de website) en daarbij
dingen die je doet tijdens je bezoek, zoals filters, winkelwagentje e.d.

conradCookieLaw

Cookie

conrad.nl

Deze cookie onthoudt instellingen van cookiemelding. Onthoudt of je akkoord gaat met
cookies.

AlteonP

Cookie

conrad.nl

Loadbalancing cookie'. Door deze cookie blijf je op dezelfde server tijdens je bezoek.
Technisch noodzakelijk.

sessionid

Cookie

conrad.nl

Onthoudt de dingen die je doet/kiest/instelt tijdens het websitebezoek.

login-token

Cookie

conrad.nl

Deze cookie wordt geplaatst wanneer je inlogt en verdwijnt wanneer je je browser afsluit.
Nodig om veilig in te loggen en ingelogd te blijven.

gpv

Cookie

conrad.nl

Cookie bevat de url (het webadres) van de huidige pagina op de website.

tpv

Cookie

conrad.nl

Cookie bevat informatie over de pagina die bezocht wordt op de website.

ppv

Cookie

conrad.nl

Cookie bevat informatie over de pagina die bezocht wordt op de website.

cetisb2b

cookie

conrad.nl

Cookie slaat de keuze op voor consument (b2c) of zakelijk (b2b) deel van de website.

Privacy statement

Analytisch
Naam

Techniek

Domein

Beschrijving doel

Privacy statement

analytics.js

Script

google-analytics.com

Dit script gebruikt een cookie om een unieke identificatie toe te kennen aan een bezoeker.
Dit wordt door Google Analytics gebruikt om statistieken te berekenen, zoals het aantal
websitebezoekers. Deze informatie is anoniem en wordt niet gedeeld met derden.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ana
lyticsjs/domains

Cookie

conrad.nl

Zie toelichting analytics.js. Deze cookie geeft ons informatie over de kwaliteit en
effectiviteit van de website.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ana
lyticsjs/domains

_gat_###

Cookie

conrad.nl

Zie toelichting analytics.js. Deze cookie geeft ons informatie over de kwaliteit en
effectiviteit van de website.

_utma _utmv _utmz

Cookie

conrad.nl

Cookie voor Google Analytics. Voor het plaatsen/lezen van gebruikersstatistieken.

2531520172.js /
2881230945.js

Script

optimizely.com

Dit script en de daaruit volgende cookies worden gebruikt door Optimizely. De verkregen
data wordt gebruikt om de gebruikerservaring op de website te verbeteren.

optimizelyEndUserId

Cookie

conrad.nl

Deze cookie wordt gebruikt voor de dienst Optimizely. Bevat een unieke ID per bezoeker.
Hier wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen.

optimizelyBuckets /
optimizelySegments /
optimizelyPendingLogE
vents

Cookie

conrad.nl

Deze cookies worden gebruikt voor Optimizely. Slaat informatie op voor statistieken zoals
browser, kanaal en gebruikt apparaat.

appmeasurement.js

Script

conrad.nl

Dit script verzorgt het verzamelen van statistieken over webbezoeken. Dit wordt door
Adobe Analytics gebruikt om statistieken te berekenen, zoals het aantal
websitebezoekers. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden.

AMCV_5ADE1335537E
10800A490D4D@Adob
eOrg / s_vi

Cookie

conrad.nl

Horen bij Adobe Analytics. Afhankelijk van de browser en/of het apparaat dat je gebruikt
wordt een AMCV_###@AdobeOrg cookie en/of een s_vi cookie geplaatst. Het doel is
informatie verkrijgen over de effectiviteit van de website.

s_cc / s_cmp /
s_cpmstack2 / s_dl /
s_invisit / s_lv / s_lv_s /
s_nr / s_sq / s_vnum /
demdex

Cookies

conrad.nl

Hoort bij Adobe Analytics. Deze cookies hebben als doel aanvullende informatie te geven
over bezoekers voor het bepalen van de effectiviteit en verbeteren van de website.

conrad.122.2o7.net

Beacon

conrad.122.2o7.net

Hoort bij Adobe Analytics. Deze cookie is actief als je browser geen javascript
ondersteunt. Verzamelt anonieme gebruikersstatistieken o.a. over bezochte pagina's

mbox.js

script

adobe.com

Dit script en de daaruit volgende cookies worden gebruikt door Adobe Target. De
verkregen data wordt gebruikt om de gebruikerservaring op de website te verbeteren

mbox

Cookie

conrad.nl

Dit script en de daaruit volgende cookies worden gebruikt door Adobe Target. De
verkregen data wordt gebruikt om de gebruikerservaring op de website te verbeteren.

Conrad_NL_Em

Cookie

conrad.nl

Dit zijn cookies die we gebruiken om de effectiviteit van verschillende kanalen (emailmarketing) te meten.

Conrad_Af

Cpploe

conrad.nl

Dit zijn cookies die we gebruiken om de effectiviteit van verschillende kanalen (affiliate
marketing) te meten

Conrad_NL_Pv

Cookie

conrad.nl

Dit zijn cookies die we gebruiken om de effectiviteit van verschillende kanalen
(prijsvergelijkers en marktplaatsen) te meten.

_sdsat_Repeat Yes-No
/ _sdsat_landing_page /
_sdsat_lt_pages_viewe
d/
_sdsat_pages_viewed /
_sdsat_session_count /
_sdsat_traffic_source

Cookie

conrad.nl

_ga

Deze cookie slaat anonieme gegevens op voor een optimale website-ervaring.

http://www.cardinalpath.com/ga-basics-the-structure-of-cookievalues/

https://help.optimizely.com/hc/en-us/articles/200040335-HowOptimizely-Works-Snippet-order-of-execution-JavaScriptevaluation-timing-and-cookies

http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

Marketing cookies
Naam

Techniek

Domein

Beschrijving doel

Privacy statement

fbds.js

script /
beacon

conrad.nl

Dit heeft als doel om bezoekers op Facebook relevante advertenties en berichten te
laten zien.

https://www.facebook.com/help/cookies/update

facebook.com

Deze cookies worden gebruikt bij het delen van pagina's van conrad.nl op Facebook
en voor het verzamelen van informatie over het bezoek. Informatie wordt gedeeld
met derden (Facebook). De Cookies worden ook gebruikt voor relevante
advertenties.

_js_datr / reg_ext_ref
/ reg_ext_ref / wd / act
/ c_user / csm / datr /
fr / lu / p / presence / s
/ xs
3239640.fls.doubleclic
k.net

cookie

beacon

3239640.fls.doubleclic
k.net

sess

cookie

adnxs.com

uuid2

cookie

adnxs.com

c

cookie

bidswitch.net

tuuid

cookie

bidswitch.net

id

cookie

doubleclick.net

um

cookie

ad.360yield.com

umeh

cookie

ad.360yield.com

ld.js

script /
beacon

dis.eu.criteo.com

acdc / udc / uei / uic /
uid

cookie

dis.eu.criteo.com

vecapture.js

script

veinteractive.com

Meet effectiviteit van specifieke marketingacties. Bevat geen persoonlijke of unieke
informatie.
Meet effectiviteit van specifieke marketingacties. Op basis van de anonieme data
worden advertenties op andere websites vertoond.
Meet effectiviteit van specifieke marketingacties. Op basis van de anonieme data
worden advertenties op andere websites vertoond.
Meet effectiviteit van specifieke marketingacties. Op basis van de anonieme data
worden advertenties op andere websites vertoond.
Meet effectiviteit van specifieke marketingacties. Op basis van de geanonimiseerde
data worden advertenties op andere websites vertoond.
Meet effectiviteit van specifieke marketingacties. Op basis van de anonieme data
worden advertenties op andere websites vertoond.
Meet effectiviteit van specifieke marketingacties. Op basis van de anonieme data
worden advertenties op andere websites vertoond.
Meet effectiviteit van specifieke marketingacties. Op basis van de anonieme data
worden advertenties op andere websites vertoond.
Script activeert een beacon van de dienst Criteo en plaatst onderstaande
cookies. De beacon verstuurt anonieme informatie over de bezochte pagina's en
bekeken producten. Dit wordt gebruikt voor gepersonaliseerde
productaanbevelingen en advertenties.
Worden gebruikt voor gepersonaliseerde productaanbevelingen en advertenties
gebaseerd op anonieme data.
Voor gepersonaliseerde productaanbevelingen en service e-mails gebaseerd op
anonieme data. Uw gegevens worden maximaal 3 dagen bewaard.

https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/customaudience-website/faq/v2.3
https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

http://www.criteo.com/privacy/

http://www.criteo.com/privacy/

Sociale en externe cookies
Naam

Techniek

Domein

Beschrijving doel

Privacy statement

ai

cookie

conrad.ugc.bazaarvoic
e.com

Deze Bazaarvoice-cookie geeft een ID aan bezoekers die een review plaatsen.

http://www.bazaarvoice.com/privacy-policy/

rm

cookie

conrad.ugc.bazaarvoic
e.com

prr-sip / qa-sip / sy-sip
/ cp-sip

cookie

conrad.ugc.bazaarvoic
e.com

PREF /
VISITOR_INFO1_LIV
E / YSC / GEUP

cookies

youtube-nocookie.com

id

cookies

doubleclick.net

PREF / APISID /
GMAIL_RTT / HSID /
NID / SAPISID / SID /
SSID

cookies

google.com

Deze cookie wordt geplaatst als een je er voor kiest om de inloggegevens voor het
review-systeem van Bazaarvoice op te slaan. Handig voor bezoekers die regelmatig
reviews plaatsen, vragen stellen of antwoorden geven.
Cookies met de lengte van een sessie. De cookie identificeert een ingestuurde
review, vraag of antwoord in hetzelfde bezoek.
Youtube plaatst cookies als een 'embedded' (ingesloten) Youtube-video wordt
afgespeeld. Deze cookies bevatten informatie om gedrag van Youtube gebruikers te
meten. Bevat informatie over de bezochte website en pagina, het (gecodeerde)
Google account van de bezoeker (als de bezoeker is ingelogd bij Google) en
anonieme statistieken.
Youtube plaatst deze cookie als een 'embedded' (ingesloten) Youtube-video wordt
afgespeeld. Deze cookies bevat een uniek ID om anonieme gebruikersstatistieken te
verzamelen.
Google plaatst cookies als een 'embedde' (ingesloten) Youtube-video wordt
afgespeeld. Deze cookies bevatten informatie om gedrag van Youtube gebruikers te
meten. Bevat informatie over de bezochte website en pagina, het (gecodeerde)
Google account van de bezoeker (als de bezoeker is ingelogd bij Google) en
anonieme statistieken

http://www.bazaarvoice.com/privacy-policy/
http://www.bazaarvoice.com/privacy-policy/

http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

