Cookie overzicht
Een overzicht van al onze cookies vind je in dit cookieoverzicht.

Naam cookie

Herkomst

Cookie

Doel

Bewaar Soort
termijn cookie

Persoonality

Persoonality.nl

ASP.NET_SessionId

Houdt de gebruikerssessie-ID bij voor veiligheidsredenen.

Sessie

Persoonality

Persoonality.nl

.ASPXFORMSAUTH

Slaat het versleutelde verificatieticket van de gebruiker op bij het gebruik van formulierenverificatie

Persoonality

Persoonality.nl

ASP.NET_SessionId

Behoudt de sessiestatus van de bezoeker over alle paginabezoeken.

Persoonality

Persoonality.nl

CMSCookieLevel

Voor het opslaan van toestemming voor het opslaan en gebruiken van het cookie level.

Systeem

Persoonality

Persoonality.nl

CMSCsrfCookie

Systeem

Persoonality

Persoonality.nl

CMSPreferredCulture

Voor het opslaan van een beveiligingstoken dat wordt gebruikt om alle ingevulde formulier gegevens te
valideren. Helpt beschermen tegen vervalsing van cross site-aanvragen.
Voor het opslaan van de gewenste content.

Sessie

Functioneel

Persoonality

Persoonality.nl

CMSViewMode

Voor het opslaan van de gebruikers weergave modus.

Sessie

Noodzakelijk

Persoonality

Persoonality.nl

CurrentContact

Persoonality

Persoonality.nl

VisitorStatus

Voor het opslaan van de GUID van de contactpersoon die gerelateerd is aan de huidige bezoeker van de
site. Gebruikt om activiteiten op de website bij te houden.
Geeft aan of de bezoeker nieuw is of terugkeert. Gebruikt voor het bijhouden van de bezoekersstatistiek in
webanalyse.

Persoonality

Persoonality.nl

CMSLanding
PageLoaded

Persoonality

Persoonality.nl

NQ_cookieID

Persoonality

Persoonality.nl

NQ_visitD

LinkedIn

ads.linkedin.com

lang

LinkedIn

ads.linkedin.com

Linkedin

Om verbeteringen te meten, verzamelen wij met deze cookie:
- jouw IP adres klik en scrollgedrag
Geeft aan dat de bestemmingspagina al is bezocht en dat de activiteit Landingspagina niet opnieuw is
vastgelegd voor de huidige bezoeker.

Systeem
Functioneel

Sessie

Systeem

Noodzakelijk
Basis

Verloopt
na 20
minuten

Basis

Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website

Sessie

Persoonlijk

UserMatchHistory

Statistieken voor LinkedIn-advertenties

Persoonlijk

ads.linkedin.com

BizoID

Statistieken voor LinkedIn-advertenties

Linkedin

Linkedin.com

bcookie

Browser-ID-cookie

6
maanden
6
maanden
1 jaar

Linkedin

Linkedin.com

bscookie

Beveiligde browser-ID-cookie

1 jaar

Persoonlijk

Persoonlijk
Persoonlijk

Linkedin

Linkedin.com

lidc

Gebruikt voor routering

sessie

Persoonlijk

Google Analytics

Persoonality.nl

_ga

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker
de website gebruikt.

2 jaar

Noodzakelijk

Google Analytics

Persoonality.nl

_gat

Voor het reguleren van communicatie met Google Analytics.

Sessie

Noodzakelijk

Google Analytics

Persoonality.nl

_gid

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

24 uur

Noodzakelijk

Google Analytics

Persoonality.nl

_gaexp

90 dagen

Noodzakelijk

Google Analytics

Persoonality.nl

_gac_<property-id>

Wordt gebruikt om de opname van een gebruiker in een experiment te bepalen en het verstrijken van
experimenten waarbij een gebruiker is opgenomen.
Bevat informatie over de campagne voor de gebruiker.

90 dagen

Noodzakelijk

GTM
Drift

Persoonality.nl
Persoonality.nl

driftt_aid

Met dit cookie kunnen scripts worden ingeladen in persoonality.nl
Dit is een anonieme identifier token

2 jaar

Analyse
Marketing

Drift

Persoonality.nl

driftt_sid

Deze cookie identificeert specifieke browser sessie

sessie

Marketing

Drift

Persoonality.nl

DFTT_END_USER
_PREV_BOOTSTRAPPED

Boolean die aangeeft dat de gebruiker eerder is geverifieerd.

2 jaar

Marketing

Drift

Persoonality.nl

Drift.Targeting
currentPageViewStarted

Online chat om service en support te bieden aan bezoekers van persoonality.nl

continue

Marketing
HTML Lokaal

Drift

Persoonality.nl

Drift.Targeting.
currentReferrer

Online chat om service en support te bieden aan bezoekers van persoonality.nl

continue

Marketing
HTML Lokaal

Drift

Persoonality.nl

Drift.Targeting.
currentSessionStartedAt

Online chat om service en support te bieden aan bezoekers van persoonality.nl

continue

Marketing
HTML Lokaal

Drift

Persoonality.nl

Drift.Targeting.firstVisit

Online chat om service en support te bieden aan bezoekers van persoonality.nl

continue

Drift

Persoonality.nl

Drift.Targeting.lastVisit

Online chat om service en support te bieden aan bezoekers van persoonality.nl

continue

Drift

Persoonality.nl

Drift.Targeting.
numberOfSessions

Online chat om service en support te bieden aan bezoekers van persoonality.nl

continue

Marketing
HTML Lokaal
Marketing
HTML Lokaal
Marketing
HTML Lokaal

Drift

Persoonality.nl

Drift.Targeting.
numberOfVisits

Online chat om service en support te bieden aan bezoekers van persoonality.nl

continue

Appnexus

http://adnxs.com/

Google Double
click

Doubleclick.net

Google Adwords
Conversion

DSID, IDE

De cookies van Appnexus worden gebruikt om jou gepersonaliseerde advertenties te tonen die gebaseerd
zijn op de pagina’s die je bezoekt. We analyseren welke advertenties je al hebt gezien. Zo zorgen we er
voor dat je geen onnodige advertenties te zien krijgen. Ook zien we hoeveel bezoekers op onze
advertenties klikken, hoeveel bezoekers een actie op onze website doen nadat ze hebben geklikt op een
advertentie.
De cookies van Google DoubleClick worden gebruikt om jou gepersonaliseerde advertenties te tonen die
gebaseerd zijn op de pagina’s die je bezoekt. We analyseren welke advertenties je al hebt gezien. Zo
zorgen we er voor dat je geen onnodige advertenties te zien krijgen. Ook zien we hoeveel bezoekers op
onze advertenties klikken, hoeveel bezoekers een actie op onze website doen nadat ze hebben geklikt op
een advertentie.
Met de anonieme gegevens van deze cookie houden we bij hoeveel bezoeken op Persoonality.nl via
betaalde zoekwoorden binnenkomen, en of het zin heeft om op Google te adverteren.

Marketing
HTML Lokaal

Persoonlijk

Persoonlijk
Analyse

Google Adwords
User List
Facebook

Facebook.com

Fr, wd datr

Facebook pixel

Facebook.com

sb

Hotjar

Persoonality.nl

_hjIncludedInSample
_hjRecordingEnabled
_hjClosedSurveyInvites
_hjDonePolls
_hjMinimizedPolls

Adcalls

Persoonality.nl

Datlab

Datlab.nl

Facebook share
buttons
LinkedIn share
buttons
Twitter share
buttons

Social media
cookies
Social media
cookies
Social media
cookies
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excludecalltracking

Goliath.gif

Door deze cookie kunnen wij:
Analyseren hoeveel bezoekers een actie op onze website doen nadat ze hebben geklikt op een advertentie.
Hierdoor kunnen wij campagnepresetaties meten.
Deze cookies zijn van Facebook en worden gebruikt om advertenties te tonen, te meten en de relevantie
van advertenties te verbeteren.

3
maanden

Persoonlijk

Door deze cookie kunnen wij:
Analyseren welke advertenties je al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat je te vaak dezelfde
advertenties te zien krijgt.
Dit cookie wordt gebruikt om het advertentie aanbod op Facebook te optimaliseren.

2 jaar

Persoonlijk

Wij gebruiken Hotjar om onderzoek te doen en de website voortdurend te testen om jou de beste
gebruikerservaring te bieden. Deze data wordt anoniem verwerkt.

Maximaal
2 jaar

Noodzakelijk,
analyse

maximaal
1 jaar

Persoonlijk

Pixel

Persoonlijk

maximaal
2 jaar
maximaal
2 jaar
maximaal
2 jaar

Persoonlijk

Met deze cookie worden de volgende acties geanalyseerd:
- muisklikken
- muisbewegingen en scrollgedrag.
- bezochte pagina’s,
- de browser die je gebruikt en het gebruikte type apparaat en besturingssysteem.
In sommige gevallen nemen wij telefoongesprekken op. Dit doen we om onze receptiemedewerkers te
trainen en de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Deze cookie wordt alleen geladen als jij als
bezoeker via een Adwords-advertentie, Facebook of LinkedIn op persoonality.nl komt.
Met deze cookie kan Adcalls:
- het aantal kliks op het telefoonnummer meten
- het telefoongesprek terugluisteren (alleen als de beller vanuit een Adwords-advertentie, Facebook of
Linkedin komt)
Datlab cookie geeft Persoonality inzicht in de naam van het bedrijf (die is gekoppeld aan het IP adres) die
de website bezoekt.
Door deze cookie kan DatLab:
- de bedrijfsnaam zien dat gekoppeld is aan het IP adres op de locatie waar jij je zoekopdracht op uitvoert
De anonieme advertentie cookie van Facebook maakt het mogelijk dat jij informatie op persoonality.nl
(zoals bijvoorbeeld een blog of artikel) kunt delen met jouw vrienden via Facebook.
De anonieme advertentie cookie van LinkedIn maakt het mogelijk dat: jij interessante informatie op
persoonality.nl (zoals bijvoorbeeld een blog of artikel) kunt delen met jouw netwerk via LinkedIn
De anonieme advertentie cookie van Twitter maakt het mogelijk dat: jij informatie op persoonality.nl (zoals
bijvoorbeeld een blog of artikel) kunt delen met jouw netwerk via Twitter

Persoonlijk
Persoonlijk

