SPORTIZON NV
BELEID INZAKE HET GEBRUIK VAN COOKIES

Zoals het geval is voor de meeste websites die van enig belang zijn, plaatsen we soms kleine
gegevensbestanden, aangeduid als "cookies", op het apparaat dat u gebruikt om de website te
bezoeken, en dit om de websites van Sportizon NV op zijn best te laten werken.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestand bestaande uit letters en cijfers dat wordt gedownload op uw apparaat
dat aangesloten is op het internet wanneer u een website bezoekt. Cookies worden door vele websites
gebruikt en kunnen voor een aantal dingen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het onthouden van uw
voorkeuren, datgene onthouden wat u in een uw winkelwagentje heeft geplaatst, of het aantal mensen
berekenen dat verbonden is met de website. Uw cookie-informatie wordt niet gebruikt om u persoonlijk
te identificeren.
Er bestaan verschillende soorten cookies, die kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën:
-

De strikt noodzakelijke cookies: Deze worden over het algemeen gebruikt om een unieke
identificatie op te slaan, te beheren en de bezoeker te identificeren als uniek ten opzichte van
andere internetgebruikers die de website op hetzelfde moment bezoeken, om een consistente
en accurate service aan te bieden aan de bezoekers.

-

De functionele cookies: Dit zijn cookies die geïntroduceerd worden om de functionaliteit van
de website te verbeteren. Ze zijn meestal het gevolg van een actie van de bezoeker, maar
kunnen ook geïmplementeerd worden in het kader van het verlenen van diensten die niet
uitdrukkelijk vereist zijn door de bezoekers, maar die hen worden voorgesteld. Bijvoorbeeld
cookies die de eerder bekeken inhoud op de website of het e-mailadres en het wachtwoord dat
u heeft ingegeven bij het inloggen tijdens een vorige bezoek, onthouden. Ze kunnen ook
gebruikt worden om te voorkomen dat aan de bezoeker een dienst die hij eerder aangeboden
kreeg en die hij heeft geweigerd, opnieuw wordt aangeboden. Het gebruik van functionele
cookies kan ons ook helpen om content op maat van uw interesses aan te bieden en bespaart u
de tijd om opnieuw aan te melden of om opnieuw informatie mee te delen wanneer u de website
bezoekt of probeert om toegang te krijgen tot bepaalde delen die voorbehouden zijn voor leden.

-

De performance cookies: Deze zijn beperkt tot verbetering van de prestaties en van de
website. De primaire functie van een performance cookie is om de activiteit van de bezoeker
van de website te meten en te controleren. Een performance cookie zal helpen om statistieken
op te maken en wordt gebruikt door webmasters met behulp van Google Analytics voor hun
monitoring en voor de analyse van de online activiteiten op hun website.

-

De targeting of reclame cookies: Deze bevatten een unieke sleutel die in staat is
zoekpatronen van individuele bezoekers te onderscheiden, of die een code kan bevatten die
kan worden omgezet in een reeks van surfgewoontes of in informatie over de
gebruiksvoorkeuren die elders opgeslagen zijn.

Nominatieve cookies (first-party cookies) zijn cookies die door deze website geïmplementeerd
worden en die alleen door deze website gelezen kunnen worden.
De cookies van derden (third-party cookies) zijn cookies die door derden geïmplementeerd worden
en die gebruikt worden voor allerlei diensten (bijvoorbeeld analyse van websites of van publiciteit).
Hoe en waarom gebruiken wij cookies?
Het merendeel van de cookies die worden gebruikt door Sportizon NV zijn tijdelijke of “sessie” cookies,
die automatisch verwijderd worden uit uw browser wanneer uw sessie voltooid is. U dient zelf geen
actie te ondernemen om ze te verwijderen. Sommige van onze pagina's maken gebruik van cookies
om informatie te onthouden, zoals bijvoorbeeld, uw beeldscherm voorkeuren (zoals contrast
instellingen, kleuren, enz.), uw taalkeuze, uw gebruikersnaam en uw overeenstemmend wachtwoord,
etc. Het is voor de goede werking van deze website niet strikt noodzakelijk om deze cookies in te
schakelen, maar het zal u wel toelaten om van een betere surfervaring te genieten. Bovendien zijn
sommige van deze cookies essentieel om een website te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat
basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd kunnen werken.
We raden u dan ook aan om de cookies die wij aanbieden te accepteren. U kunt deze cookies
verwijderen of blokkeren, maar indien u dit doet kunnen bepaalde elementen van de site niet
functioneren zoals verwacht.
Wij maken gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics, dat cookies implementeert om
informatie te verzamelen met betrekking tot de gebruikers van de website en met betrekking tot
gebruikswijzen - deze informatie is nuttig om de aangeboden dienst te plannen en te behouden. De
meeste cookies zijn niet essentieel om u de vereiste diensten aan te bieden en kunnen geblokkeerd
worden.
Een volledige lijst van cookies die wij gebruiken wordt aan het einde van dit document ter beschikking
gesteld.
Hoe cookies controleren?
Indien u de cookies die door onze website of door een andere website geïmplementeerd worden
wenst te beperken of te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser (zie de
handleiding van uw browser). U kunt alle cookies die al op uw computer aanwezig zijn verwijderen en
u kunt de meeste browsers instellen om te voorkomen dat ze op uw apparaat worden geplaatst. Maar
als u dit doet, moet u uw voorkeuren elke keer dat u een website bezoekt handmatig aanpassen, en
sommige diensten of voorzieningen (waaronder een aantal opleidingsmodules) zullen mogelijk niet
werken.

LIJST VAN COOKIES

Naam

Door

Beschrijving

Draagwijdt
e

De strikt noodzakelijke cookies
__cfduid

.cloudflare.com

The "__cfduid" cookie is set by the
CloudFlare service to identify trusted
web traffic. It does not correspond to
any user id in the web application, nor
does the cookie store any personally
identifiable information.

5 jaar

Used to record whether the visitor has
been presented with the notice related
to our Cookie Policy.
This cookie is usually associated with
the ShareThis social sharing widget
placed in a site to enable sharing of
content across various social networks.
It counts clicks and shares of a page.

20 jaar

De functionele cookies
viewed_cookie_policy

.sport.be

__unam

sharethis.com

__atuvc, __atssc

.sport.be

This cookie is associated with the
AddThis social sharing widget, it stores
an updated page share count.

2 jaar

__atuvs

.sport.be

This cookie is associated with the
AddThis social sharing widget, it stores
an updated page share count.

30 minutes

uid

.addthis.com

Creates a unique, machine-generated 1 jaar
user ID. AddThis uses the user ID to
make it possible for the user to share
content across social networks and
provide detailed statistics to various
providers.

SID, SAPISID, SSID,
APISID, NID, SS,
SIDCC, HSID

.google.com

slaat voorkeuren en informatie van de
gebruiker op wanneer deze pagina’s
bezoekt waarop Google Maps of
YouTube geïntegreerd zijn

varieert van
einde sessie
tot 2 jaar na
de sessie

_ga

.sport.be

2 jaar

_gid

.sport.be

utag_main

.sport.be

Used to distinguish users in order to
allow us to evaluate and report on the
use of our website via Google Analytics
Used to distinguish users in order to
allow us to evaluate and report on the
use of our website via Google Analytics
The utag_main cookie is a cookie set by
Tealium to enable us to use their tag
manager solution. This cookie is used to

9 maanden

Performance cookies

1 dag
1 jaar

record a time stamp of when you visit to
our site has started, the number of
pages you have viewed, the number of
visits you have had to our site and a
unique ID.

tfw_exp

.twitter.com

guest_id

.twitter.com

eu_cn

.twitter.com

personalization_id

.twitter.com

syndication_guest_id

.twitter.com

external_reference

.twitter.com

OTZ
__utma, __utmz

www.google.com
.jquery.com

lidc

.linkedin.com

bcookie

.linkedin.com

This information is used within our
analytics tools to enrich the data we’re
collecting about your visit on the website
to help us understand our visitors usage
of the site to provide a better user
experience.
This cookie is set due to Twitter
integration and sharing capabilities for
the social media.
This cookie is set due to Twitter
integration and sharing capabilities for
the social media.
This cookie is set due to Twitter
integration and sharing capabilities for
the social media.
This cookie is set due to Twitter
integration and sharing capabilities for
the social media.
This cookie is set due to Twitter
integration and sharing capabilities for
the social media.
This cookie is set due to Twitter
integration and sharing capabilities for
the social media.
Aggregate analysis of website visitors
jQuery’s Google Analytics omdat jQuery
ingeladen wordt vanaf CDN
This cookie is set due to LinkedIn
integration and sharing capabilities for
the social media. Used for routing.
This cookie is set due to LinkedIn
integration and sharing capabilities for
the social media. Browser ID cookie.

14 dagen
2 jaar
1 jaar
2 jaar
2 jaar
7 dagen
1 maand
2 jaar
1 dag
1 jaar

Targeting of reclame cookies
IDE

.doubleclick.net

DSID

.doubleclick.net

__gfp_64b

.doubleclick.net

__gads

.sport.be

datr, act, sb, presence,
fr, wd, xs, c_user, dpr,
pl

.facebook.com

Used to measure the performance of our
online advertising media and is set by
Google Doubleclick for Advertisers
Used to measure the performance of our
online advertising media and is set by
Google Doubleclick for Advertisers
Used to limit the number of times you
see an advertisement as well as help
measure the effectiveness of the
advertising campaign
Used to limit the number of times you
see an advertisement as well as help
measure the effectiveness of the
advertising campaign
maakt een gebruikersprofiel aan om
relevante advertenties op Facebook te
tonen.

1 jaar
1 week
3 jaar

2 jaar

Sessie tot
max 2 jaar

NID, SID, APISID,
1P_Jar

.google.com

CONSENT, UULE,
DV

.google.com

loc

.addthis.com

Mus

.addthis.com

uvc

.addthis.com

laten aangepaste advertenties zien op
Google-websites op basis van recente
zoekopdrachten en eerdere interacties.
verzamelt data voor Google Analytics,
om zo een anoniem gebruikersprofiel te
kunnen samenstellen en om te meten of
advertenties effectief zijn.
Geolocation, which is used to help
providers determine how users
who share information with each
other are geographically located
Unclassified

Max 1 jaar

Detects how often the social sharing
service, AddThis, encounters the same
user.

1 maand

Max 2 jaar

1 jaar

3 maanden

