
COOKIE POLICY SPRINGEST

In deze cookieverklaring van Springest wordt uiteengezet op welke wijze via de website cookies worden

geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van jouw computer, tablet en/of mobiele telefoon.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die je computer, tablet, smartphone of ander elektronisch apparaat

opslaat wanneer je de website gebruikt. Door het gebruik van cookies kan je apparaat worden herkend.

Op die manier kunnen wij meten hoe onze website wordt gebruikt en kunnen wij verbeteringen

aanbrengen. Cookiegebruik is veilig: een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat deze op een apparaat worden

geplaatst. Sommige cookies die wij plaatsen zijn geldig voor de duur van een sessie. Dit betekent dat de

cookies automatisch worden verwijderd zodra je de browser sluit. Er zijn ook cookies die langer geldig

blijven, zodat ze ook bij een volgend bezoek aan de website kunnen worden uitgelezen. Aan het einde van

deze cookieverklaring vind je een overzicht van alle cookies en hun levensduur.

Cookies op de website

Via onze website worden verschillende soorten cookies geplaatst.

Functionele

cookies

Springest maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om

de website goed te laten werken en op een gebruiksvriendelijke manier te leveren. Zo

onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals je taal- en

cookievoorkeuren

Analytische

cookies

Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers de website gebruiken. Het gaat

bijvoorbeeld om het aantal bezoekers en de meest bezochte webpagina’s. Met deze

cookies kunnen wij het gebruik van de website analyseren en kunnen (anonieme)

gebruikersstatistieken en -rapportages worden gegenereerd.

Google Analytics Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt

Springest gebruik van Google Analytics.

Google Analytics plaatst een cookie op je apparaat die het gebruik van de website

registreert. De informatie die wordt verzameld bestaat uit je IP-adres (nummer van je



computer dat het mogelijk maakt je computer te herkennen), het type browser, het

computersysteem dat je gebruikt, en de pagina’s die je op de website bezoekt. Deze

gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden

aan Springest verstrekt. Springest verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en

naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt. Aan de hand van die

gegevens kan Springest zo nodig aanpassingen op de website of onze dienstverlening

doorvoeren.

Wij hebben de cookies van Google Analytics zodanig ingesteld dat deze geen grote

impact hebben op je privacy. Wij hebben in dat verband de volgende maatregelen

genomen:

● Springest heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken

zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin heeft Springest

Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere

Google-diensten.

● Springest heeft het laatste octet van jouw IP-adres verwijderd. IP-adressen bestaan

uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het

laatste octet van het IP-adres van websitebezoekers te verwijderen. Dit gebeurt in

tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen.

● Springest heeft in Google Analytics de instellingen om gegevens te delen met Google

uitgezet, zodat Google de gegevens niet voor eigen (advertentie)doeleinden kan

gebruiken.

● Springest maakt geen gebruik van Google Analytics in combinatie met andere

diensten van Google.

Springest verwerkt gegevens verzameld door middel van Google Analytics cookies

uitsluiten in opdracht van haar klanten. Op verzoek van klanten, wordt Google Analytics

uitgezet.

Meer informatie (in het Engels) over de Google Analytics cookies, vind je hier. Google

biedt je verder de mogelijkheid om je af te melden voor gegevensverzameling voor

Google Analytics, door middel van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Je kunt

hier klikken om van die optie gebruik te maken. Klik hier voor meer algemene informatie

over hoe Google cookies gebruikt.

Tracking cookies Springest maakt gebruik van tracking/marketing cookies om je surfgedrag op het internet

te volgen en gegevens en informatie over jouw surfgedrag te verzamelen van

verschillende websites die je hebt bezocht. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl


van de getoonde advertenties zo relevant mogelijk te maken en herhaling van dezelfde

advertenties te beperken.

Moet je altijd toestemming geven voor cookies?

Wij vragen je voorafgaand aan het plaatsen van tracking cookies om jouw toestemming. Voor cookies die

technisch noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken en functionele cookies hoeven wij geen

toestemming te vragen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze cookies te plaatsen en het

plaatsen hiervan maakt geen inbreuk op jouw privacy. Ook vragen wij geen toestemming voor analytische

cookies omdat die cookies alleen worden gebruikt om bezoekers te tellen en een beter inzicht geven in het

functioneren van de website.

Hoe kun je cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt de cookies beheren door middel van je browser instellingen. Je kunt jouw browser zo instellen dat

er geen cookies worden opgeslagen, je elke cookie kunt toestaan of weigeren of dat alle cookies

verwijderd worden bij het afsluiten van jouw browser. Om te vinden waar je de cookies kunt in- en

uitschakelen of verwijderen kun je ook de Help-functie van jouw browser gebruiken of de volgende

pagina´s raadplegen:

● Chrome

● Firefox

● Explorer

● Safari

● Edge

Let op: het weigeren of verwijderen van cookies heeft alleen invloed op het apparaat en de browser

waarop je deze handeling uitvoert. Als je verschillende apparaten en/of browsers gebruikt, dien je de

hierboven beschreven acties op deze apparaten en/of browsers te herhalen.

Vragen over cookies?

Heb je vragen of wil je meer informatie over cookies, neem dan gerust contact met ons op via

privacy@springest.nl.

Is er een overzicht van alle cookies?

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

AANBIEDER NAAM DOEL OMSCHRIJVING DUUR

Google

Analytics

__utma, __utmb,

__utmc, __utmt,

Analytisch Deze cookies leggen

statistische gegevens vast

30 minuten

tot 2 jaar

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/cookies-verwijderen-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
mailto:privacy@springest.nl


__utmz, __utmv, APISID,

HSID, SAPISID, AEC,

1P_JAR, __gads, IDE,

DSID

over het gebruik van de

website.

Google

Analytics

CONSENT Analytisch Legt statistische gegevens vast

over het gebruik van de

website alsmede de

cookievoorkeuren.

1 jaar

Google

Analytics

_dc_gtm_UA-* Analytisch Gebruikt door Google Tag

Manager om het laden van

een Google Analytics-scripttag

te regelen.

1 minuut

Google

Analytics

_ga Analytisch Registreert een unieke ID die

wordt gebruikt om statistische

gegevens te genereren over

hoe de bezoeker de website

gebruikt.

2 jaar

Google

Analytics

_ga_# Analytisch Gebruikt door Google

Analytics om gegevens te

verzamelen over het aantal

keren dat een gebruiker de

website heeft bezocht,

evenals de data voor het

eerste en meest recente

bezoek.

2 jaar

Springest ab_panel_funnels,

funnel_ab_050,

ab_panel_conditions

Analytisch Nodig om de impact van

AB-tests door Springest te

meten.

Sessie

Springest one_click_cta Functioneel Nodig om brochure aanvraag

op te slaan

1 dag

Springest landing_referring

_domain

Functioneel Houdt bij op welke pagina van

de website de gebruiker

terechtkomt en verlaat.

Sessie

Springest _sp_session Functioneel Nodig om bij te houden of de

gebruiker ingelogd is, en

bijvoorbeeld ook welke filters

geactiveerd zijn.

Sessie

Springest anonymous_key Functioneel Nodig om een anonieme ID te

genereren om de gebruiker te

Sessie



identificeren bij transacties op

de website.

Springest cookieConsent Functioneel Nodig om bij te houden of de

bezoeker de cookiemelding

heeft weggeklikt.

20 jaar

Springest customer_service_code Functioneel Vereist om de klantenservice

code weer te geven onderaan

elke pagina voor de gebruiker

(Springest klantenservice kan

dit gebruiken om informatie

op te zoeken over de software

versies van de gebruiker)

Sessie

Springest filters Functioneel Onderwerpfilters die een

gebruiker tijdens zijn sessie

heeft toegepast

Sessie

Springest viewed_trainings Analytics Voor niet ingelogde gebruikers

volgen wij (het aantal)

trainingen dat zij bekeken op

de website.

20 jaar

Sprignest favorite_trainings Analytics Wordt gebruikt om de

favoriete trainingen van de

gebruiker op te slaan.

20 jaar

Springest cookieNoticeConsent Functioneel Nodig om bij te houden of de

gebruiker niet-functionele

cookies heeft aanvaard.

Onbepaald

Springest :booking_request_id Functioneel Wordt gebruikt om de details

van het boekingsverzoek op te

halen dat via het

NCB-formulier is aangemaakt,

zodat de gebruiker zijn

verzoek kan indienen.

1 uur

Springest comment_votes Functioneel Wordt gebruikt om te

controleren of de gebruiker

eerder op een opmerking

heeft gestemd.

Sessie

Springest converted_user_

member_id

Functioneel Wordt gebruikt voor het

traceren van conversies naar

aanleiding van

informatieverzoeken.

1 dag



Springest preferred_starting_

date_and_region_from

_cookie

Functioneel Wordt gebruikt om de

gewenste begindatum op te

geven in informatieaanvragen.

1 dag

Springest review_votes Functioneel Wordt gebruikt om te

controleren of de gebruiker

eerder voor een beoordeling

heeft gestemd.

Sessie

Springest channel Functioneel Kanaal is ingesteld als het

aanvraag komt van een

subdomein.

30 dagen

Springest training_stats Functioneel Deze cookie wordt alleen

gebruikt voor Springest

werknemers.

20 jaar

Springest review-widget-creator-c

olors

Functioneel Wordt gebruikt voor de styling

en functionaliteit van review

widgets. Bevat kleurcodes en

geen gebruikersinformatie.

20 jaar

Springest review-widget-creator-s

cheme,

review-widget-creator-s

cheme,

review-widget-creator-w

idth,

review-widget-creator-s

hare-button,

review-widget-creator-r

ounded-corners

Functioneel Wordt gebruikt voor de styling

en functionaliteit van review

widgets. Bevat kleurcodes en

geen gebruikersinformatie.

20 jaar

Mixpanel distinct_id,

mp_80802aa14e5d0

cab1c00bf73f5910bc1

_mixpanel

Tracking Deze cookies leggen

statistische gegevens vast

over het gebruik van de

website.

1 jaar

Mixpanel landing_template,

landing_referrer

Tracking Houdt bij op welke pagina van

de website de gebruiker

terechtkomt en verlaat.

Sessie

Intercom intercom-id-zl29whx4,

intercom-session-zl29w

hx4

Functioneel Nodig voor de

chatfunctionaliteit op de

website.

9 maanden,

1 week



New Relic JSESSIONID, TSNGUID Analytisch Nodig voor de controle op de

goede werking van de

website.

1 dag

Facebook _fbp, tr Tracking Gebruikt door Facebook om

een reeks

advertentieproducten te

leveren, zoals realtime bieden

van externe adverteerders.

3 maanden

LinkedIn bcooki Functioneel Cookie met browser-ID

waarmee apparaten voor

toegang tot LinkedIn uniek

worden geïdentificeerd om

misbruik op het platform te

detecteren

2 jaar

LinkedIn li_gc Functioneel Gebruikt om toestemming van

gasten voor het gebruik van

cookies voor niet-essentiële

doeleinden op te slaan

2 jaar

LinkedIn lang Functioneel Gebruikt om de taalinstelling

van een gebruiker te

onthouden zodat

LinkedIn.com de taal

weergeeft die de gebruiker in

zijn/haar instellingen heeft

geselecteerd.

Sessie

LinkedIn AnalyticsSyncHistory Functioneel Gebruikt om gegevens op te

slaan over het tijdstip waarop

een synchronisatie heeft

plaatsgevonden met het

cookie lms_analytics voor

gebruikers in de aangewezen

landen

30 dagen

LinkedIn bscookie Functioneel Gebruikt om te onthouden

dat een aangemelde gebruiker

door tweeledige verificatie

wordt gecontroleerd.

2 jaar

Google NID, ENID Tracking Google Ads cookie, om op te

slaan hoe de bezoeker de

website gebruikt en welke

8 tot 13

maanden



advertenties zijn vertoond

voordat de bezoeker de

website bezoekt.

Google SSID, SIDCC, SID Tracking Google Ads cookie, om op te

slaan hoe de bezoeker de

website gebruikt en welke

advertenties zijn vertoond

voordat de bezoeker de

website bezoekt.

8 maanden

Google _Secure-SSID Tracking Google Ads cookie, om op te

slaan hoe de bezoeker de

website gebruikt en welke

advertenties zijn vertoond

voordat de bezoeker de

website bezoekt.

8 maanden

Google _Secure-HSID Tracking Google Ads cookie, om

digitaal ondertekende en

versleutelde records van de

Google-account-ID van een

gebruiker en de meest

recente inlogtijd op te slaan,

waardoor Google gebruikers

kan verifiëren, frauduleus

gebruik van inloggegevens kan

voorkomen en

gebruikersgegevens kan

beschermen tegen

onbevoegde partijen.

8 maanden

Google __Secure-3PAPISID,

__Secure-3PSID,

__Secure-3PSIDCC,

APISID,

__Secure-1PAPISID,

__Secure-1PSID

Tracking Google Ads cookie, om een

profiel op te bouwen van

interesses van de gebruiker

om relevante en

gepersonaliseerde

advertenties op andere

websites te vertonen.

2 jaar

Google _gac_gb_, _gac__gac_* Tracking Google Ads cookie, om

campagne gerelateerde

informatie door

90 dagen



websiteconversies tags van

Google Ads uit te laten lezen.

Google ads/ga-audiences Tracking Google Ads cookie, om

bezoekers die waarschijnlijk

converteren, opnieuw te

betrekken op basis van hun

online gedrag.

Sessie

Google _dc_gtm_UA-# Analytisch Gebruikt door Google Tag

Manager om het laden van

een Google Analytics-scripttag

te regelen.

Sessie

Hotjar hjViewportId Analytisch Stelt een unieke ID in voor de

sessie. Hierdoor kan de

website voor statistische

doeleinden gegevens over

bezoekersgedrag verkrijgen.

Sessie

Hotjar _hjRecordingLastActivity Analytisch Stelt een unieke ID in voor de

sessie. Hierdoor kan de

website voor statistische

doeleinden gegevens over

bezoekersgedrag verkrijgen.

Sessie

Hotjar _hjFirstSeen Analytisch Deze cookie wordt gebruikt

om vast te stellen of de

bezoeker de website eerder

heeft bezocht, of dat hij of zijn

een nieuwe bezoeker is op de

website.

Sessie


