Introductie
SCOPE marketing technology (SMT) maakt gebruik van verschillende
soorten
cookies
en
vergelijkbare
technologieën.
Middels
deze
cookieverklaring informeert SMT de websitegebruiker op een duidelijke en
heldere manier welke cookies door SMT en anderen geplaatst worden via
deze website, welke (persoons)gegevens er door de verschillende cookies
worden opgeslagen, hoelang de cookies worden opgeslagen en welke derde
partijen er toegang hebben tot deze gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken
van uw gegevens?
SCOPE marketing technology BV, gevestigd aan de Wijkermeerstraat 3,
2131 HB Hoofddorp, is de verantwoordelijke voor de verwerking van
gegevens zoals beschreven in deze cookieverklaring.
De volgende websites en applicaties behoren tot SMT:
•
•

www.scope.nl
www.cddondemand.com

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website
met de pagina’s meegestuurd wordt. De cookie wordt dan door de
internetbrowser (zoals Internet Explorer, Safari, Chrome) op de harde schijf
van uw computer, tablet of smartphone opgeslagen. De informatie uit de
cookie wordt bij een later bezoek aan de website weer herkend.

Overige
cookies

technieken

vergelijkbaar

met

Naast cookies kunnen ook andere vergelijkbare technologieën, zoals web
beacons, pixels en JavaScripts, informatie over uw bezoek aan de website
opslaan.

Van welk type cookies maakt SMT gebruik?
Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies en vergelijkbare
technologieën onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt
worden. We willen namelijk graag zowel uw privacy als de
gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. SMT
maakt gebruik van de volgende cookies:

•
•
•
•
•

Functionele en technische cookies
Analytische cookies
Tracking cookies
Social media plugins
Cookies van derde partijen
Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via
onze website, door wie ze worden gebruikt, voor hoe lang en voor welke
doeleinden.

Functionele en technische cookies
Functionele en technische cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat
de website volledig ingeladen wordt, zodat pagina’s compleet zijn en u geen
teksten, video’s of formulieren mist. Deze cookies bieden u gebruiksgemak
bij het bezoeken van onze website(s). Deze cookies zorgen er onder andere
voor dat u de website in de juiste taal te zien krijgt, video’s getoond kunnen
worden, links naar andere sites werken en formulieren getoond kunnen
worden.

Analytische cookies
Deze cookies meten het gebruik van de website. Hiermee wordt de website
geoptimaliseerd, zodat de gebruikservaring verbeterd kan worden. Deze
cookies worden anoniem verwerkt en hebben geen/geringe impact op uw
privacy. Toch hechten we er belang aan om u hierover te informeren en
willen we hier transparant over zijn.

Tracking cookies
Tracking cookies zijn cookies om surfgedrag van u als websitebezoeker vast
te leggen. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u
bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel
is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar de
gegevens worden alleen gebruikt om advertenties af te stemmen op uw
profiel zodat deze zo relevant mogelijk voor u zijn.

Social media plugins
Social media plugins maken onderdeel uit van de tracking cookies. Social
media plugins zijn cookies die gebruikt worden om social mediamodules aan
te bieden op de website van SMT. Social media plugins stellen u als
websitebezoeker in staat om berichten van onze website eenvoudig te delen
met uw netwerk. De social media plugins die op de website van SMT worden
gebruikt, zijn Twitter en LinkedIn. Deze internationale social
mediabedrijven verzamelen hiermee gegevens om gebruikersprofielen te

verrijken. Daarmee hebben zij dus inzicht in uw bezoek aan onze website
en voegen deze informatie toe aan de informatie die deze bedrijven al over
u hebben, bijvoorbeeld omdat u daar een account heeft.

Cookies van derde partijen
Derde partijen plaatsen ook cookies op de websites van SMT. Dit kunnen
mediabureaus,
advertentienetwerken,
adverteerders
en
social
mediapartijen zijn. Advertentienetwerken en mediabureaus zijn bedrijven
die fungeren als tussenpersoon tussen SMT en adverteerders. Voor de
cookies die deze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij
hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen
op hun eigen website geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig
kunnen wijzigen. SMT heeft daar geen invloed op.
Zie hieronder een lijst met de cookies die wij gebruiken, met welk doeleinde
ze geplaatst worden en hoe lang ze worden gebruikt.
Name

Provider

Purpose

Expiry

www.cddondemand.com
Category: Necessary
Rc::a

Maps.google.com

Th is cookie is used to distinguish
between humans and bots. This is
beneficial for the website, in order to
make valid reports on the use of their
website.

Persistent

Rc::b

Maps.google.com

Th is cookie is used to distinguish
between humans and bots.

Session

Rc::c

Maps.google.com

This cookie is used to
between humans and bots.

distinguish

Session

Category: Statistics
_ga

Cddondemand.com

Registers a unique ID that is used to
generate statistical data on how the
visitor uses the website.

2 years

_gat

Cddondemand.com

Used by Google Analytics to throttle
request rate

1 day

_gid

Cddondemant.com

Registers a unique ID that is used to
generate statistical data on how the
visitor uses the website.

1 day

Collect

Google-analytics.com

Used to send data to Google Analytics
about the visitor’s device and behaviour.

Session

Tracks the visitor across devised and
marketing channels.

Category: Marketing
_ss

Cddondemand.com

Collects information on visitor behaviour
on multiple websites. This information is
used on the website in order to optimize
the relevance of advertisement. The
cookie also allows the website to
determine how the visitor accessed the
website.

1 day

_ss_referrer

Cddondemand.com

Collects information on visitor behaviour
on multiple websites. This information is
used on the website in order to optimize
the relevance of advertisement. The
cookie also allows the website to
determine how the visitor accessed the
website.

1 day

_ss_tk

Cddondemand.com

Collects information on visitor behaviour
on multiple websites. This information is
used on the website in order to optimize
the relevance of advertisement. The
cookie also allows the website to
determine how the visitor accessed the
website.

25 years

Koitk

Marketingautomation.services

Collects data on visitor’s behaviour and
interaction. This is used to optimize the
website and make advertisement on the
website more relevant.

10 years

NID

Google.com

Registers a unique ID that identifies a
returning user’s device. The ID is used
for targeted ads.

6 months

Registers which server-cluster is erving
the visitor. This is used in context with
load balancing, in order to optimize user
experience.

6 days

www.scope.nl
Category: Necessary
AWSALB

Zopim.com

Category: Statistics
_ga

Scope.nl

Registers a unique ID that is used to
generate statistical data on how the
visitor uses the website.

2 years

_gat

Scope.nl

Used by Google Analytics to throttle
request rate

1 day

_gid

Scope.nl

Registers a unique ID that is used to
generate statistical data on how the
visitor uses the website.

1 day

_vwo_uuid_v2

Scope.nl

This cookie is set to make split-tests on
the website, which optimizes the
website's relevance towards the visitor –
the cookie can also be set to improve the
visitor's experience on a website.

1 year

AWSALBCORS

Zopim.com

Unclassified

6 days

mf_initialDomQueue

Scope.nl

Registers data on visitors' websitebehaviour. This is used for internal
analysis and website optimization.

Session

v.gif

visualwebsiteoptimizer.com

This cookie is set to make split-tests on
the website, which optimizes the
website's relevance towards the visitor –
the cookie can also be set to improve the
visitor's experience on a website.

Session

Category: Marketing
_ss

Scope.nl

Collects information on visitor behaviour
on multiple websites. This information is
used on the website in order to optimize
the relevance of advertisement. The
cookie also allows the website to
determine how the visitor accessed the
website.

1 day

_ss_referrer

Scope.nl

Collects information on visitor behaviour
on multiple websites. This information is
used on the website in order to optimize
the relevance of advertisement. The
cookie also allows the website to
determine how the visitor accessed the
website.

1 day

_ss_tk

Scope.nl

Collects information on visitor behaviour
on multiple websites. This information is
used on the website in order to optimize
the relevance of advertisement. The
cookie also allows the website to
determine how the visitor accessed the
website.

25 years

_zlcmid

Scope.nl

Preserves
requests.

1 year

GPS

Youtube.com

Registers a unique ID on mobile devices
to enable tracking based on geographical
GPS location.

1 day

IDE

Doubleclick.net

Used by Google DoubleClick to register
and report the website user's actions
after viewing or clicking one of the
advertiser's ads with the purpose of
measuring the efficacy of an ad and to
present targeted a s to the user.

1 year

Koitk

Marketingautomation.services

Collects data on visitor’s behaviour and
interaction. This is used to optimize the
website and make advertisement on the
website more relevant.

10 years

users

states

across

page

Mf_#

Scope.nl

Collects data of the user's navigation and
interaction on the website in order to
personalise the purchasing experience.

3 months

r/collect

Doubleclick.net

This cookie is used to send data to
Google Analytics about the visitor's
device and behavior. It tracks the visitor
across devices and marketing channels.

Session

Test_cookie

Doubleclick.net

Used to check if the user's browser
supports cookies.

1 day

Visitor_info1_live

Youtue.com

Tries to estimate the users' band width
on pages with integrated YouTube
videos.

179 days

YSC

Youtube.com

Registers a unique ID to keep statistics
of what videos from YouTube the user
has seen.

Session

Yt-remote-castinstalled

Youtube.com

Stores
the
user's
video
player
preferences using embedded YouTube
video

Session

yt-remoteconnected-devices

Youtube.com

Stores
the
user's
video
player
preferences using embedded YouTube
video

Persistent

yt-remote-device-id

Youtube.com

Stores
the
user's
video
player
preferences using embedded YouTube
video

Persistent

yt-remote-fastcheck-period

Youtube.com

Stores
the
user's
video
player
preferences using embedded YouTube
video

Session

yt-remote-sessionapp

Youtube.com

Stores
the
user's
video
player
preferences using embedded YouTube
video

Session

yt-remote-sessionname

Youtube.com

Stores
the
user's
video
player
preferences using embedded YouTube
video

Session

Google Analytics
SMT maakt gebruik van Google Analytics – een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (hierna: “Google”) – om bij te houden hoe gebruikers
de Website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SMT bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (i.e.
tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe
gebruikers de Website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over
uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar
en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid
van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google
Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Website
gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan SMT te kunnen verstrekken en om

haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen
bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. SMT heeft hier geen invloed op. SMT heeft Google geen toestemming
gegeven om via SMT verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere
diensten van Google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende
instellingen te kiezen. SMT wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle
mogelijkheden van de Website kunt benutten. Wanneer u niet wilt dat uw
websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u eenvoudig een tool
downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd.
Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verwerken van
de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals beschreven.

Intrekken toestemming/ aanpassen cookieinstellingen
Als u bijvoorbeeld niet wilt dat websites cookies op uw computer plaatsen,
dan kunt u uw cookie-instellingen via uw browserinstellingen aanpassen.
Daar kunt u ook de cookies verwijderen die al geplaatst zijn door websites.
Let erop dat u de instellingen voor elke browser, computer en elk ander
mobiel apparaat dat u gebruikt afzonderlijk moet aanpassen.
Het verschilt per browser hoe u de instellingen kunt aanpassen. Via
onderstaande links komt u direct bij de handleiding van de verschillende
browsers
om
uw
cookie-instellingen
te
wijzigen:
Chrome
Firefox
InternetExplorer
Safari

Slotbepaling
Deze cookieverklaring kan veranderen wanneer de regels omtrent cookies
veranderen. Raadpleeg daarom van tijd tot tijd onze website voor onze
actuele cookieverklaring.

