Wie plaatst de cookies?

Vanaf welk domein
worden cookies
geplaatst?

Wat zijn de namen van Wat is het type
de cookies?
cookie?
ga
gat
utma
utmb

Google Analytics

Mcdonalds.nl

utmc

Statistiek

utmv
utmt
utmz

Wat is het doel van de 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

id

flc
DoubleClick

DoubleClick.net

Marketing
test_cookie

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.

Aggregate Knowledge / Neustar

agkn.com

Marketing
uuid

McDonald's

assets.transloadit.com

AWSELB

Noodzakelijk

McDonald's

global-ib-ibi.com

ASP.NET_SessionID

Noodzakelijk

McDonald's

mcdonalds.nl

CookieConsent

Noodzakelijk

McDonald's

mcdonalds.nl

Google

google.com

Semasio

semasio.net

has_js
NID

SEUNCY

Noodzakelijk

Voorkeur

Marketing

Wat is de geldigheidsduur van de
cookies?

Privacystatements van derden

Nee, Google deelt
gegevens niet met derden

Google Privacy Beleid

Nee, Google deelt
gegevens niet met derden

Google Privacy Beleid

Maximaal 2 jaar
30 minuten
Einde sessie
Maximaal 2 jaar
10 minuten
6 maanden

Unieke bezoekers onderscheiden
en campagnecontacten koppelen

2 jaar

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.
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

13 maanden

Slaat op of jouw browser
JavaScript ondersteund
Maakt een melding wanneer je
een site bezoekt die Google als
onveilig of kwaadwillend
beschouwd

Slaat op of jouw browser
JavaScript ondersteund

Einde sessie

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

Worden gegevens
gedeeld?

Maximaal 2 jaar
10 minuten

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

drt
u

Wat is de exacte doel van de
specifieke cookies?

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
Nee, gegevens worden niet
gedeeld
Nee, gegevens worden niet
gedeeld

Maakt een melding wanneer je een
site bezoekt die Google als onveilig 6 maanden
of kwaadwillend beschouwd

Nee, Google deelt
gegevens niet met derden

Google Privacy Beleid

Unieke bezoekers onderscheiden
en campagnecontacten koppelen

Nee, Semasio deelt
gegevens niet met derden

Semasio Privacy Beleid

6 maanden

