Wie plaatst de cookies?

Vanaf welk domein worden cookies
geplaatst?

Wat zijn de namen van
de cookies?
ga
gat

Wat is het type
cookie?

utma
utmb
Google Analytics

Mcdonalds.nl

utmc

Statistiek

utmv
utmt
utmz

2 weken

u
agkn.com

Marketing
uuid

Regelt het afvuren van tags van
derden na een click die via
DoubleClick wordt gemeten

Maximaal 90 dagen

Maakt controle mogelijk of je
browser cookies accepteert

15 minuten

Met Aggregate Knowledge
kunnen wij onze campagnes
afstemmen op jouw voorkeuren
en interesses.

Unieke bezoekers onderscheiden
en campagnecontacten koppelen
op social media
Unieke bezoekers onderscheiden
en campagnecontacten koppelen
Maakt controle mogelijk of je optout bent voor cookies

Het distribueren van verkeer naar
de site(s) over verschillende
servers om respons snelheid te
optimaliseren
Behoudt informatie over
verschillende pagina verzoeken
heen

Het distribueren van verkeer naar
de site(s) over verschillende
servers om respons snelheid te
optimaliseren
Behoudt informatie over
verschillende pagina verzoeken
heen

Slaat jouw cookievoorkeur op

Slaat jouw cookievoorkeur op

Google Privacy Beleid

Nee, Google deelt
gegevens niet met derden

Google Privacy Beleid

6 maanden

Unieke bezoekers onderscheiden
en campagnecontacten koppelen

drt

Nee, Google deelt
gegevens niet met derden

10 minuten

2 jaar

Marketing

Privacystatements van derden

Maximaal 2 jaar

Unieke bezoekers onderscheiden
en campagnecontacten koppelen

DoubleClick.net

1 dag
2 jaar
5 jaar

Nee, Aggregate Knowledge
/ Neustar deelt gegevens
Neustar Privacy Beleid
niet met derden

Einde sessie

Nee, gegevens worden niet
gedeeld

Einde sessie

Nee, gegevens worden niet
gedeeld

13 maanden

Nee, gegevens worden niet
gedeeld

De PHPSESSID cookie is
noodzakelijk om ervoor te zorgen
dat onze website functioneert: het
stelt je in staat door de website te
navigeren en de functies op de
website te gebruiken
(bijvoorbeeld de zoekfunctie).

De PHPSESSID cookie is
noodzakelijk om ervoor te zorgen
dat onze website functioneert: het
stelt je in staat door de website te EInde sessie
navigeren en de functies op de
website te gebruiken (bijvoorbeeld
de zoekfunctie).

Nee, gegevens worden niet
gedeeld

De XSRF-token is een tekenreeks
waarmee wordt geverifiëerd dat er
HTTP-verzoeken worden gemaakt
vanaf de pagina's van McDonald's
en niet vanaf andere websites.

Nee, gegevens worden niet
gedeeld

has_js

De XSRF-token is een tekenreeks
waarmee wordt geverifiëerd dat
er HTTP-verzoeken worden
gemaakt vanaf de pagina's van
McDonald's en niet vanaf andere
websites.
Houdt bij wat de gebruiker doet
binnen de admin site, zodat elke
pagina-aanpassing of data/itemselectie per pagina wordt
onthouden
Slaat op of jouw browser
JavaScript ondersteund

SEUNCY

Met Semasio kunnen wij onze
campagnes afstemmen op jouw
voorkeuren en interesses.

assets.transloadit.com

AWSELB

global-ib-ibi.com

ASP.NET_SessionID
CookieConsent

McDonald's

Noodzakelijk
phpsessid
mcdonalds.nl

xsrf-token

laravel_session

semasio.net

Einde sessie

IDE

test_cookie

Semasio

30 minuten

2 jaar

Met DoubleClick kunnen wij
meten of en hoe je met onze
campagnes in aanraking bent
geweest. Daarnaast stelt
DoubleClick ons in staat om onze
campagnes af te stemmen op
jouw voorkeuren en interesses.

Worden gegevens
gedeeld?

Maximaal 2 jaar

Unieke bezoekers onderscheiden
en campagnecontacten koppelen

flc

Aggregate Knowledge / Neustar

Wat is de geldigheidsduur van de
cookies?
Maximaal 2 jaar
10 minuten

id

DSID
DoubleClick

Wat is de exacte doel van de
specifieke cookies?
Unieke bezoekers onderscheiden
Request rate regelen
Unieke bezoekers en sessies
Met Google Analytics meten we onderscheiden
hoe je McDonald's sites en apps Nieuwe sessies en bezoeken
gebruikt, hoe je hier bent
vaststellen
gekomen, met welk apparaat, etc. Afstemming met urchin.js
Deze gegevens gebruiken we om Opslaan van variabelen per
onze sites en apps te verbeteren. bezoeker
Request rate regelen
Herkomst van bezoeker
onderscheiden
Wat is het doel van de cookies?

Marketing

Einde sessie
Houdt bij wat de gebruiker doet
binnen de admin site, zodat elke
pagina-aanpassing of data/itemselectie per pagina wordt
onthouden
Slaat op of jouw browser
JavaScript ondersteund
Unieke bezoekers onderscheiden
en campagnecontacten koppelen

Nee, gegevens worden niet
gedeeld
Einde sessie
Einde sessie
6 maanden

Nee, gegevens worden niet
gedeeld
Nee, Semasio deelt
gegevens niet met derden

Semasio Privacy Beleid

c_user

csm

datr
fr

lu
Facebook

facebook.com

Marketing/Affiliate
p

pl
presence

s

sb

xs

di2
uid
vc

AddThis

addthis.com

loc
uvc

Marketing

xtc
um

ssc

BlueKai

bluekai.com

bkdc

Indien een bezoeker ingelogd is bij
Facebook, kan Facebook via de
website cookies op zijn/haar pc
plaatsen die nodig zijn voor het
liken van berichten en het updaten
van zijn/haar status.
Linken gebruiker aan Facebook als
deze persoon ingelogd is voor
integratie van bijvoorbeeld like
knop
Identificeert de gebruikte web
browser om te kunnen
verbinden met Facebook.
Bezoekers in staat stellen content
Indien een bezoeker ingelogd is te delen
bij Facebook, kan Facebook via Identificeert de gebruikte web
de website cookies op zijn/haar
browser en houdt informatie bij
pc plaatsen die nodig zijn voor het over de ingelogde gebruiker.
liken van berichten en het
Linken gebruiker aan Facebook
updaten van zijn/haar status.
als deze persoon ingelogd is
Daarnaast kunnen wij met
voor integratie van bijvoorbeeld
Facebook onze campagnes
like knop.
afstemmen op jouw voorkeuren Bezoekers in staat stellen content
en interesses.
te delen op facebook zonder te
hoeven inloggen.
Houdt informatie bij over de
chat status van de gebruiker.
Linken gebruiker aan Facebook
als deze persoon ingelogd is
voor integratie van bijvoorbeeld
like knop.
Bezoekers in staat stellen content
te delen op facebook zonder te
hoeven inloggen.
Houdt informatie over de
ingelogde gebruiker en het
aantal keren dat de gebruiker
heeft ingelogd bij.
Houdt de houdbaarheidsdatum bij
van andere cookies die door
AddThis gebruikt cookies om bij
AddThis gebruikt worden.
te houden op welke websites die
Registreert interesses, voorkeuren
gebruik maken van AddThis een
en locatie.
bezoeker komt.
AddThis cookie
Daarnaast kunnen via AddThis
Geolocatie om te bepalen waar
nog veel meer share-buttons
bezoekers die inhoud met elkaar
getoond worden, van Facebook,
delen zich bevinden.
LinkedIn, Reddit, Pinterest etc.
Unieke bezoekers onderscheiden
Het gebruik van deze
Registreert het delen van inhoud
functionaliteiten loopt via AddThis.
via social media.
En tot slot kunnen wij met
Registreert het delen van inhoud
Facebook onze campagnes
via social media.
afstemmen op jouw voorkeuren
en interesses.
Registreert het delen van inhoud en
sociale activiteiten op social media.
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Met BlueKai kunnen wij onze
campagnes afstemmen op jouw
voorkeuren en interesses.

Voorkeur

Maakt het gebruiken van een
cookie consent over meerdere
websites mogelijk.

bku
Cookiebot

cookiebot.com

CookieConsentBulkTicket

apisid

consent
hsid

Houdt informatie bij over
voorkeuren en interesses van
bezoekers.
Houdt informatie bij over
voorkeuren en interesses van
bezoekers.
Maakt het gebruiken van een
cookie consent over meerdere
websites mogelijk.
YouTube plaatst cookie op pagina's
waarin YouTube video's
geintegreerd zijn en stellen daar de
belangrijkste functionaliteiten
beschikbaar.
Unknown

3 maanden

3 maanden

2 jaar
3 maanden

2 jaar
Nee, Facebook deelt
Facebook Privacy Beleid
gegevens niet met derden.
Einde sessie

Einde sessie

3 maanden

3 maanden

2 jaar
2 dagen
2 jaar

2 jaar
2 jaar

Nee, AddThis deelt
AddThis Privacy Beleid
gegevens niet met derden.

2 jaar
2 jaar

2 jaar

6 maanden

Nee, BlueKai deelt
BlueKai Privacy Beleid
gegevens niet met derden.

6 maanden
13 maanden

2 jaar

22 jaar

Gebruikt voor security en voorkomt
2 jaar
frauduleuze login gegevens.

Nee, Cookiebot deelt
gegevens niet met derden.

Cookiebot Privacy Beleid

Youtube

youtube.com

sapisid

YouTube plaatst cookie op pagina's
waarin YouTube video's
geintegreerd zijn en stellen daar de 2 jaar
belangrijkste functionaliteiten
beschikbaar.

sid

Gebruikt voor security en voorkomt
2 jaar
frauduleuze login gegevens.

ssid

login_info
pref

visitor_info1_live

ysc

Google

Google Ad Services

google.com

googleadservices.com

YouTube plaatst cookie op pagina's
Een ingesloten Youtube-video
waarin YouTube video's
Noodzakelijk/Statis
verzamelt bezoekersinformatie en geintegreerd zijn en stellen daar de
tiek/Voorkeur
aangepaste voorkeurinstellingen. belangrijkste functionaliteiten
beschikbaar.
Registreren van login informatie.
Bijhouden van voorkeuren zodat
gerelateerde inhoud en
advertenties in de YouTube video
getoond kunnen worden.
Beoordelen van een op YouTube
gehoste video op snelheid.
YouTube gebruikt deze data om te
identificeren waar de kijkervaring
verbeterd kan worden door te
bepalen hoe lang het duurt voor
een een video gestart wordt. Er
wordt ook bepaald wat de kwaliteit
van de video is.
YouTube plaatst cookie op pagina's
waarin YouTube video's
geintegreerd zijn.

nid

Maakt een melding wanneer je een
site bezoekt die Google als onveilig
of kwaadwillend beschouwd

apisid
consent
hsid
ogpc
sapisid
sid
ssid
dv

Google plaatst cookies op elke
pagina met Google Maps.
Hoewel we geen controle
hebben over de door Google
geplaatste cookies, lijken ze
informatie te onthouden van het
aantal gebruikers en het gedrag
van gebruikers van

aid

Marketing

Met Google kunnen wij onze
campagnes afstemmen op jouw
voorkeuren en interesses.

Marketing

Met Google Ad Services kunnen
wij onze campagnes afstemmen
op jouw voorkeuren en
interesses.

Met Turn kunnen wij onze
campagnes afstemmen op jouw
voorkeuren en interesses.

rv
trwv_uid
uid

cloudfare.com

_cfduid

gtm_debug
Google Tag Manager

google.com

gtm_auth

Nee, Google deelt
Dit cookie ziet welkeproducten/pagina's
16,5worden
maandbekeken, zodat we relevanteadvertenties kunnen tonen opwebsites
Google Privacy
binnen het
Beleid
GoogleDisplay Netwerk.
gegevens niet met derden

Marketing

rrs

Cloudflare

6 maanden
2 jaar
22 jaar
2 jaar
30 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
10 minuten

Via Google Tag Manager worden
Einde sessie
tags gevuurd op de pagina's.
Middels de informatie die op deze
manier verzameld wordt, zijn wij in Einde sessie
staat om onze campagnes af te
stemmen op jouw voorkeuren en
interesses.

Marketing

Google Privacy Beleid

Einde sessie

Via Google Tag Manager worden
tags gevuurd op de pagina's.
Middels de informatie die op deze
manier verzameld wordt, zijn wij
in staat om onze campagnes af te
stemmen op jouw voorkeuren en
interesses.

rds
turn.com

Nee, Google deelt
gegevens niet met derden

8 maanden

Noodzakelijk

fc

YouTube Privacy Beleid

2 jaar

Wordt gebruikt om eventuele
veiligheidsrestricties te
overschrijven gebaseerd op IP
adres van de bezoeker.

_mkto_trk

Nee, Google deelt
gegevens niet met derden

2 jaar

Unieke bezoekers en sessies
onderscheiden
Linkt gebruikers aan
emailcampagne.
Unieke bezoekers en sessies
onderscheiden
Unieke bezoekers en sessies
onderscheiden
Unieke bezoekers en sessies
onderscheiden
Unieke bezoekers en sessies
onderscheiden
Unieke bezoekers en sessies
onderscheiden
Unieke bezoekers en sessies
onderscheiden
Wordt gebruikt om eventuele
veiligheidsrestricties te
overschrijven gebaseerd op IP
adres van de bezoeker.

_ga

Turn

2 jaar

2 jaar
2 jaar
6 maanden
6 maanden
6 maanden

Nee, Turn deelt gegevens
niet met derden

Turn Privacy Beleid

Nee, Cloudflare deelt
gegevens niet met derden

Cloudflare Privacy Beleid

Nee, Google deelt
gegevens niet met derden

Google Privacy Beleid

6 maanden
2 jaar
6 maanden

1 jaar

Google Tag Manager

google.com

Marketing
gtm_preview

Via Google Tag Manager worden
tags gevuurd op de pagina's.
Middels de informatie die op deze
manier verzameld wordt, zijn wij
in staat om onze campagnes af te
stemmen op jouw voorkeuren en
interesses.

Via Google Tag Manager worden
tags gevuurd op de pagina's.
Middels de informatie die op deze
manier verzameld wordt, zijn wij in
staat om onze campagnes af te
stemmen op jouw voorkeuren en
Einde sessie
interesses.

Nee, Google deelt
gegevens niet met derden

Google Privacy Beleid

