Cookieverklaring
Cookies; een toelichting, een overzicht en informatie om uw instellingen aan te passen
Wat is een cookie?
Erdee Media maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig en klein bestandje
dat bij uw bezoek aan onze websites wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze
servers teruggestuurd worden. Ook adverteerders op onze website maken op die manier gebruik van
cookies.
Het gebruik van cookies kan geen kwaad. Ze weten uw naam, adres of leeftijd niet en er kan ook geen
persoonlijke informatie als een telefoonnummer of een e-mailadres uit worden herleid. Daardoor kunnen
cookies ook niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld een e-mailactie.
Hieronder volgt informatie over de soorten cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor
welke doelen ze worden ingezet. Ten slotte leest u onder “Browserinstellingen”, hoe u cookies op uw
apparatuur kunt weigeren, wissen of het plaatsen daarvan kunt beïnvloeden.
Klik hier voor een overzicht van cookies die Erdee Media gebruikt, welke gegevens ze verzamelen en hoe
lang ze worden gebruikt.
Permanente cookies
Met behulp van een permanent cookie kunnen we u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De
website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt
gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor
hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen. Permanente cookies zijn te verwijderen via de instellingen
van uw browser.
Sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens uw bezoek
hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze
bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Trackingcookies van onze adverteerders
Erdee Media maakt standaard geen gebruik van trackingcookies. Met uw toestemming plaatsen onze
adverteerders wel trackingcookies op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke
pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel
wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die ze van uw bezoek aan andere websites
uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke
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zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo
relevant mogelijk voor u zijn.
Google biedt een pagina met informatie over hoe zij omgaan met advertenties en geeft inzicht en controle
over de informatie die zij daarvoor gebruiken.
overzicht trackingcookies
Omdat er sprake is van wisselende adverteerders is het niet mogelijk van dit soort cookies een overzicht
te geven.
Google Analytics-cookies
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersaantallen bij te houden en om na te gaan hoe
bezoekers onze websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te
gebruiken voor andere Googlediensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
gedeeltelijk ‘afgedekt’, zodat het restant daarvan niet herleidbaar is tot uw IP-adres. De informatie wordt
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy
Shield-principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van
handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van
eventuele persoonsgegevens.
Chartbeat-cookies
Via RD.nl worden ook cookies van Chartbeat geplaatst. We gebruiken Chartbeat om bezoekersaantallen bij
te houden en om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken. Uw IP-adres wordt door Chartbeat
gedeeltelijk ‘afgedekt’, zodat het restant daarvan niet herleidbaar is tot uw IP-adres.
Bekijk voor meer informatie de AVG-pagina van Chartbeat over de AVG en hun privacy policy.
Facebook- en Twittercookies
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen liken of delen op sociale netwerken
als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Twitter
afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.
Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Facebook en Twitter, daarin staat wat zij met uw
gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en door Twitter, Facebook,
Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Genoemde partijen stellen dat ze zich
houden aan de Privacy Shield-principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het
Amerikaanse ministerie van handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau
voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Overige / onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de
cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze
webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes
die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.
Mocht u op onze websites cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet
genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag
welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke
manier uw privacy gewaarborgd is.
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Browserinstellingen
Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw
browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst.
Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde
partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst, verwijderen. Voor deze acties moet u de
instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt, aanpassen.
In het geval u cookies weigert, houd u er dan rekening mee, dat wij niet kunnen garanderen dat onze
websites helemaal goed werken. Het kan zijn dat enkele functies van de sites verloren gaan of bepaalde
websites helemaal niet meer te zien zijn. Daarnaast betekent het weigeren van cookies of het inschakelen
van ”do not track” ook niet dat er geen advertenties meer getoond zullen worden. De dan getoonde
advertenties zijn alleen niet meer toegesneden op uw interesses en ze zullen ook vaker worden herhaald.
Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg zonodig de helpfunctie van uw
browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van uw browser te gaan.
Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.
•
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera

Slotopmerkingen
Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels
rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in
de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de
laatste versie.
Zie ook onze privacyverklaring voor algemene informatie over hoe wij met uw privacy omgaan.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met fg@erdee.nl
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Bijlage 1: cookies op RD.nl
Op de site www.rd.nl worden de volgende cookies mogelijk gezet:
Naam

Domein

Functie

Levensduur

UID

.scorecardresearch.com

Scorecardresearch: id voor
statistische gegevens

2 jaar

UIDR

.scorecardresearch.com

Scorecardresearch: timestamp
update verloopdatum

2 jaar

_cb

bezochte website

Chartbeat: id voor statistische
gegevens

13 maanden

_cb_ls

bezochte website

Chartbeat

13 maanden

_cb_svref

bezochte website

Chartbeat: unieke bezoeken

30 minuten

_chartbeat2

bezochte website

Chartbeat: bezoekfrequentie

13 maanden

_ga

bezochte website

Google Analytics: id voor
statistische gegevens

2 jaar

_gid

bezochte website

Google Analytics: id voor
statistische gegevens

1 dag

tmpPersistentuserId

bezochte website

ID voor personalisatie van RD.nl

1 jaar

cookieInfoV4

bezochte website

De cookiepopup is getoond

1 jaar

IDE

.doubleclick.net

Google DFP: bijhouden welke
advertenties getoond zijn

13 maanden

__gads

bezochte website

Google DFP: interacties met
advertenties

2 jaar

TawkConnectionTime

bezochte website

Tawk.to: tijd dat er van Tawk.to
gebruik gemaakt is

Tot 196912-31

Tawk_*

bezochte website

Tawk.to: vastleggen welke
chatserver gebruikt wordt

10 jaar

__tawkuuid

bezochte website

Tawk.to: id gebruiker

10 jaar

p_metered_access

bezochte website

Bijhouden gelezen artikelen

1 maand

paywall_overlay_shown

bezochte website

De inloggen-popup is getoond

1 dag
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