18050037 052018

Cookie overzicht

Cookie naam

Cookie
instelling

Wat is het doel?

Welke gegevens
worden er
opgeslagen?

Hoe lang zijn
de cookies
maximaal
geldig?

Hoe lang
worden uw
gegevens
bewaard?

Worden er
gegevens buiten
Europese Economische Ruimte (EER)
opgeslagen?

Wat is het
gevolg als u de
cookie niet
accepteert?

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

Interpolis
sessie

Zeer beperkt

Een correcte werking van de website.

N.v.t.

1 jaar

Sessie

Nee

Onze website
(Interpolis.nl)
zal niet correct
(en volledig)
functioneren.

Ja

Relay42

Zeer beperkt

De registratie van alle cookies en
permissies afgegeven door de bezoeker
aan Interpolis.nl.

Uw cookie instellingen.

2 jaar

N.v.t.

Nee

Uw cookie
permissie en
voorkeur zal
niet opgeslagen
kunnen worden.

Ja

Celebrus
(Speed-Trap)

Normaal

Het vastleggen van het surfgedrag van
de bezoekers van Interpolis.nl. Deze
informatie gebruikt Interpolis om de
gebruiks-vriendelijkheid van de website
en onze klantenservice te verbeteren.

Anonieme web
statistieken.

1 jaar

5 jaar

Nee

Uw surfgedrag
wordt niet mee
genomen bij het
verbeteren van de
gebruikerservaring
op Interpolis.nl.

Ja

Google
Analytics

Normaal

Het vastleggen van het surfgedrag van
de bezoekers van Interpolis.nl. Deze
informatie gebruikt Interpolis om de
gebruiksvriendelijkheid van de website
en onze klantenservice te verbeteren.

Anonieme web
statistieken.

2 jaar

26 maanden
(vanaf
25-05-2018)

Ja

Uw surfgedrag
wordt niet mee
genomen bij het
verbeteren van de
gebruikerservaring
op Interpolis.nl.

Ja
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Sitecore
Analytics

Persoonlijk

Het vastleggen van het surfgedrag van
de bezoekers van Interpolis.nl. Deze
informatie gebruikt Interpolis om de
gebruiksvriendelijkheid van de website en
onze klantenservice te verbeteren.

Niet-anonieme web
statistieken zoals IP
adressen.

10 jaar

Onbeperkt

Nee

Onze website
(Interpolis.nl)
zal niet correct
(en volledig)
functioneren.

Nee

Visual
Website
Optimizer
(VWO)

Normaal

Het vastleggen van het klikgedrag van de
bezoekers van Interpolis.nl en het doen
van A/B testing. Deze informatie gebruiken
we om de gebruiksvriendelijkheid van
de website en onze klantenservice te
verbeteren.
Privacy statement Visual Website
Optimizer

Geanonimiseerde IPadressen, gegevens
over het apparaat
waarop een optimalisatie
test geactiveerd werd,
de pagina waarop het
experiment geactiveerd
werd en de pagina
daarvoor.

100 dagen

Onbeperkt

Ja

Uw data wordt
niet meegenomen
bij het verbeteren
van de gebruikers
ervaring op
Interpolis.nl.

Ja

Hotjar

Normaal

Het vastleggen van het klikgedrag
van de bezoekers van Interpolis.nl.
en het doen van formulier analyses.
Deze informatie gebruiken we om de
gebruiksvriendelijkheid van de website en
onze klantenservice te verbeteren.
Privacy statement Hotjar

Anonieme web
statistieken en screen
recordings.

1 jaar

1 jaar

Nee

Uw data wordt
niet meegenomen
bij het verbeteren
van de gebruikers
ervaring op
Interpolis.nl.

Ja

Mopinion

Normaal

Bezoekers van Interpolis.nl kunnen
feedback achterlaten over het gebruik van
de website. Daarbij wordt deze informatie
gebruikt voor het optimaliseren van de
gebruiksvriendelijkheid van de website.

Feedback gegevens
welke een klant of
bezoeker zelf heeft
achtergelaten op onze
website.

1 jaar

Onbeperkt

Nee

U heeft niet de
mogelijkheid om
uw feedback
achter te laten op
onze website.

Ja
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MetrixLab /
OpinionBar

Normaal

Met behulp van een vrijwillige MetrixLab
enquête wordt o.a. de merkbekendheid
van Interpolis onderzocht. Daarnaast
wordt onderzocht hoe gemakkelijk/moeilijk
bezoekers van Interpolis.nl hun doel
konden bereiken.
Privacy statement OpinionBar

De antwoorden
op dit (anonieme)
klanttevredenheidsonderzoek.

6 maanden

3 maanden (na
analyse)

Ja, voor analyse van
geanonimiseerde
data.

U heeft niet de
mogelijkheid om
deel te nemen
aan de vrijwillige
enquête.

Ja

Google
Adwords
(Conversion /
User Lists)

Persoonlijk

Bijhouden van bezoeken aan Interpolis.nl
via betaalde zoekwoorden vanuit Google.
Privacy statement Google

Niet-anonieme web
statistieken zoals IP
adressen.

2 jaar

2 jaar

Ja

Uw data wordt
niet meegenomen
bij het verbeteren
van de inzet van
betaalde zoek
woorden op
Google.

Nee

Google
Dynamic
Remarketing

Persoonlijk

Het doen van gerichte (tekstuele) reclame
uitingen op websites van derden en het
beter inzetten van betaalde zoekwoorden
op Google.
Privacy statement Google

Niet-anonieme web
statistieken zoals IP
adressen.

2 jaar

2 jaar

Ja

U zal geen gerichte Nee
reclame uitingen
van Interpolis.nl
te zien krijgen
op websites van
derden en uw
data wordt niet
meegenomen bij
het verbeteren
van de inzet
van betaalde
zoekwoorden op
Google.
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DoubleClick
(Floodlight /
Spotlight /
Bid Manager)

Persoonlijk

Het doen van gerichte visuele en
interactieve reclame uitingen op websites
en binnen applicaties van derden met
behulp van het DoubleClick netwerk.
Privacy statement DoubleClick (Google)

Niet-anonieme web
statistieken zoals IP
adressen.

18 maanden

13 maanden

Ja

U zal geen gerichte Nee
reclame uitingen
van Interpolis te
zien krijgen op
websites van
derden.

Twitter
Analytics

Persoonlijk

Het vastleggen van het surfgedrag van
de bezoekers van Interpolis.nl. Deze
informatie wordt gecombineerd met
gegevens vanuit het Twitter platform.
Privacy statement Twitter

Niet-anonieme web
statistieken zoals IP
adressen.

2 jaar

2 jaar

Ja

Uw surfgedrag
zal niet worden
vastgelegd. U zal
ook geen gerichte
reclame uitingen
van Interpolis.nl
te zien krijgen
op websites en
binnen applicaties
van derden.

Twitter
(Advertising /
Conversion
Tracking)

Persoonlijk

Het doen van gerichte visuele en inter
actieve reclame uitingen op websites en
binnen applicaties van derden met behulp
van het Twitter Advertising platform.
Privacy statement Twitter

Niet-anonieme web
statistieken zoals IP
adressen.

2 jaar

2 jaar

Ja

U zal geen gerichte Nee
reclame uitingen
van Interpolis.nl
te zien krijgen
op websites en
binnen applicaties
van derden.

Facebook
(Connect /
Custom
Audience)

Persoonlijk

Het doen van gerichte visuele en
interactieve reclame uitingen op websites
en binnen applicaties van derden met
behulp van het Facebook platform.
Privacy statement Facebook

Niet-anonieme web
statistieken zoals IP
adressen.

2 jaar

Onbekend

Ja

U zal geen gerichte Nee
reclame uitingen
van Interpolis.nl
te zien krijgen
op websites en
binnen applicaties
van derden.
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Actief voordat u
de cookie statement accepteert
of een cookie
instelling kiest?

Nee

