Cookies SmartshopXL
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter
te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de
site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten
van derden die op onze pagina's worden weergegeven.
Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.
In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we
persoonlijke gegevens verwerken.
Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.smartshopxl.com

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke 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

CookieConsent

smartshopxl.com Slaat de
cookiestatus van
de gebruiker op
voor het huidige
domein

1 jaar

HTTP

wc_cart_hash_#

smartshopxl.com In afwachting

Session

HTML

wc_fragments_#

smartshopxl.com In afwachting

Session

HTML

1 dag

HTTP

wp_woocommerce_session_# smartshopxl.com In afwachting

Vervaldatum Type

Statische cookies
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door
anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum Type

collect

googleanalytics.com

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

_ga

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

Pixel

HTTP

Naam

Aanbieder

Doel

_gat

smartshopxl.com Gebruikt door Google
Analytics om verzoeksnelheid
te vertragen

Session

HTTP

_gid

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

HTTP

sc_anonymous_id soundcloud.com

Vervaldatum Type

Met deze cookie kunnen
10 jaar
gebruikers bestanden of andere
inhoud aan de website toe te
voegen. Deze functie kan
worden beperkt tot specifieke
gebruikers.

HTTP

Marketing
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

IDE

doubleclick.net

Gebruikt door Google
2 jaar
DoubleClick 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.

HTTP

test_cookie

doubleclick.net

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

HTTP

NID

google.com

Registreert een uniek ID die
het apparaat van een
terugkerende gebruiker
identificeert. Het ID wordt
gebruikt voor gerichte
advertenties.

HTTP

UID

scorecardresearch.com Verzamelt informatie van de 2 jaar
gebruiker en zijn/haar
beweging, zoals tijdstempel
voor bezoeken, meest recent
geladen pagina's en IP-adres.
De gegevens worden gebruikt
door het
marketingonderzoeksnetwerk,
Scorecard Research, om
verkeerspatronen te
analyseren en enquêtes uit te
voeren om hun klanten te
helpen de voorkeuren van de
klant beter te begrijpen.

6 maanden

HTTP

Naam

Aanbieder

UIDR

scorecardresearch.com Verzamelt informatie van de 2 jaar
gebruiker en zijn/haar
beweging, zoals tijdstempel
voor bezoeken, meest recent
geladen pagina's en IP-adres.
De gegevens worden gebruikt
door het
marketingonderzoeksnetwerk,
Scorecard Research, om
verkeerspatronen te
analyseren en enquêtes uit te
voeren om hun klanten te
helpen de voorkeuren van de
klant beter te begrijpen.

HTTP

GPS

youtube.com

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

Session

HTTP

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Probeert de bandbreedte van
gebruikers te schatten op
pagina's met geïntegreerde
YouTube-video's.

179 dagen

HTTP

YSC

youtube.com

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

HTTP

yt-remote-cast-installed

youtube.com

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

Session

HTML

yt-remote-connected-devices youtube.com

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

Persistent

HTML

yt-remote-device-id

youtube.com

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

Persistent

HTML

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

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

Session

HTML

yt-remote-session-app

youtube.com

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

Session

HTML

yt-remote-session-name

youtube.com

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

Session

HTML

In afwachting

Persistent

HTML

WIDGET::local::assignments soundcloud.com

Doel

Vervaldatum Type

Wie zijn we
Ons website-adres is: https://www.smartshopxl.com.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
Zie cookietabel.

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het
reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te
detecteren.

Contactformulieren
Om u zo snel mogelijk te helpen, gebruiken we uw email adres om uw vragen te beantwoorden.

Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en
website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze
gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar
lang geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te
bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens
en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en
schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave
opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je
uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser
opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het
artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's,
afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact
hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde
partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie
met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om de gebruikers van smartshopxl.com beter te begrijpen om
vervolgens uw website-ervaring te verbeteren. We kunnen het gedrag van de bezoekers ook
gebruiken voor marketing doeleinden.

Hoe lang we jouw data bewaren
Zie cookie tabel, eerste hoofdstuk.

Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om
een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens
die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we
van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in
verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid
worden.

Van welke derde partijen we data ontvangen
Wij maken gebruik van google analytics om uw website ervaring te verbeteren. Uw website-gedrag
wordt opgemeten waardoor wij data verkrijgen om onze gebruikers beter te begrijpen.

Bestelling
Uw bestel gegevens gebruiken wij slechts om uw bestelling naar u op te sturen. Wanneer u een
account aanmaakt tijdens het bestellen, worden uw accountgegevens opgeslagen. U kunt dit op
ieder moment verwijderen door contact op te nemen.

