Welk product, leverancier of
netwerk plaatst de cookie(s)?

Homies

Namen van
cookies

cookie_consent,
persist_root

Type van de cookie Invloed op
(s)?
privacy

Essentieel

zeer weinig

_ga, _gat, _gid,
1P_JAR, ads/gaaudiences
Google Analytics (anoniem)

Google Analytics (niet-anoniem)

DoubleClick

Drift

Essentieel

CONSENT, NID, ANID,
collect
Advertentie

IDE
Advertentie
driftt_aid, driftt_sid,
driftt_wmd, driftt_eid,
driftt_aaid,
DFTT_END_USER_PRE
Voorkeurs
V_BOOTSTRAPPED

zeer weinig

veel

Veel

zeer weinig

Facebook

AA003, ATN, _fbp, fr

Advertentie

veel

Google Optimize

_gaexp

Essentieel / Analytisch

weinig tot zeer
weinig

Twitter Ads

personalization_id

Advertentie

Google Ads

_gcl_au, DV

Hotjar

_hjIncludedInSample Analytisch
ai_session, ai_user,
ai_buffer,
ai_sentbuffer,
AITR_ClientPerforma
nceMathError
Essentieel

Microsoft Application Insights

Advertentie

Wat is het doel?
Het onthouden van gegevens die de
gebruiker heeft ingevoerd, zodat ze het
niet nogmaals hoeven in te voeren als de
gebruiker later terug komt naar www.
homiesalarm.nl
Het vastleggen van het surfgedrag van de
bezoekers van www.homiesalarm.nl.
Deze informatie gebruikt Homies om de
gebruiksvriendelijkheid van de website
en onze klantenservice te verbeteren. Bij
deze versie zijn alle gebruikersgegevens
geanonimiseerd.
Profielbepaling, diepgaande analyse van
het websitegebruik, gerichte
advertentiedoeleinden, personen worden
herkend op basis van de informatie
waarover Google beschikt en die zowel
op onze website (technische
identificatiegegevens en gedrag) als
elders verzameld wordt (Homies heeft
zelf geen toegang tot de verzamelde
informatie, enkel tot daaruit
voortkomende statistieken).
Het vastleggen van
demografischegegevens ten behoeven
van gerichte advertentiedoeleinden.

Chatten met bezoekers op de website.
Profielbepaling, websitegebruik, gerichte
advertentiedoeleinden, personen worden
herkend op basis van de informatie
waarover Facebook beschikt en die zowel
op onze website (technische
identificatiegegevens en gedrag) als
elders verzameld wordt (Homies heeft
zelf geen toegang tot de verzamelde
informatie, enkel tot daaruit
voortkomende statistieken). Privacy
statement Facebook: https://www.
facebook.com/privacy/explanation
Om de gebruikerservaring te verbeteren,
testen we wat goed werkt op onze
website. Deze cookie wordt gebruikt om
bezoekers toe te wijzen aan een test. En
het wordt gebruikt om het verstrijken van
een dergelijke test te bepalen.
Deze cookie is ingesteld als gevolg van
Twitter-integratie en deelmogelijkheden
voor de sociale media.

veel

weinig

Om verkopen en andere conversies via
advertenties bij te houden, plaatst deze
functie een cookie op de computer van
een gebruiker wanneer die gebruiker op
een advertentie klikt.
Websitebezoekers en hun gedrag
analyseren en evalueren teneinde de
gebruiksvriendelijkheid te verbeteren,
waarbij ook technische
identificatiegegevens verzameld worden.

weinig

Het vastleggen van de performance van
het gebruik van www.homiesalarm.nl

veel

Hoe lang is/zijn de cookie(s)
geldig?

Wat is het gevolg als u de cookie
niet accepteert?

Actief voordat u de cookie
statement accepteert of een
cookie instelling kiest?

Welke persoonsgevens worden
er verwerkt?

Doorgifte naar 'derde
landen'

Verloopt niet (local storage)

nvt (local storage)

Ja

Eventuele NAW gegevens die zijn
ingevoerd op de website

Nee

Maximaal 2 jaar

Je surfgedrag wordt niet meegenomen bij
het verbeteren van de gebruikerservaring
op www.homiesalarm.nl.

Ja

URL, Bron van het verkeer (Betaald
verkeer, organische verkeer, referral,
display campagnes etc),
Type browser, schermresolutie,
besturingssysteem, locatie

Nee

1 jaar

Je komt niet in re-marketinglijsten en je
demografische gegevens kunnen niet
worden geanalyseerd.
Je komt niet in re-marketinglijsten en je
demografische gegevens kunnen niet
worden geanalyseerd.

Nee, pas bij accepteren adventie cookies

Demografische gegevens,
profielbepaling, technische
identificatiegegevens
Demografische gegevens,
profielbepaling, technische
identificatiegegevens

Nee

2 jaar

De Drift chatfunctie zal niet worden
geopend.

Nee, pas bij accepteren voorkeurscookies

Bij opgave van gegevens: email en
chatgeschiedenis

Nee

2 jaar

Je surfgedrag en je gebruikersprofiel
worden niet gedeeld met Facebook.
Facebook koppelt jouw gegevens niet aan
gegevens die eventueel in Facebook te
vinden zijn.

Nee, pas bij accepteren advertentie
cookies

Informatie over bezoekersgedrag op
meerdere websites. Gedragsprofilering
en geografische locatie bepalen.

Ja

100 dagen

Je zult geen varianten van pagina's op de
website te zien krijgen.

Nee, pas bij accepteren analytische
cookies

Uitsluitend geanonimiseerde gegevens

Ja

18 maanden

Er zal geen conversie worden
doorgegeven en gekoppeld aan een
Twitter account.

Nee, pas bij accepteren advententie
cookies

Informatie over bezoekersgedrag.

Ja

Maximaal 2 jaar

Je data wordt niet meegenomen bij het
verbeteren van de inzet van betaalde
advertenties via Google.

Nee, pas bij accepteren advertentie
cookies

Maximaal 1 jaar

Je surfgedrag wordt niet meegenomen bij
het verbeteren van de gebruikerservaring
op www.homiesalarm.nl.

Nee, pas bij accepteren analytische
cookies

Informatie over bezoekersgedrag op
meerdere websites. Recente
zoekopdrachten.
Schermopname, paginaweergaves,
klikken van bezoekers, IP adres
(geanonimiseerd), muisbewegingen,
formuliervelden met daarin
persoonsgegevens worden gemaskeerd

Maximaal 1 jaar

Verminderde performance wordt niet
meegenomen bij het verbeteren van de
gebruikerservaring op www.
homiesalarm.nl

Ja

Pagina weergaves, performance.
Gebruiker/IP is geanonimiseerd.

Maximaal 2 jaar

Nee, pas bij accepteren adventie cookies

Nee

Nee

Nee

Nee

Unbounce

1P_JAR, CONSENT,
__zlcmid, _fbp, _ga,
_gid,
_vis_opt_exp_79_com
bi,
_vis_opt_exp_79_goal
_1, _vis_opt_s,
_vis_opt_test_cookie,
_vwo_uuid,
_vwo_uuid_75,
_vwo_uuid_v2, hblid,
intercom-louVoorkeurs
eqe7kbcu

zeer weinig

Het inladen van functionele banners op
de website of het tonen van pop-ups.

Maximaal 1 jaar

Je zult sommige functionaliteiten niet
kunnen gebruiken die mogelijk wijzen
naar een voor jou bestemd aanbod.

Nee

Geen, alleen bij opgave van gegevens
wanneer deze gevraagd worden.

Ja

