
Cookieoverzicht
Functionele cookies
Naam van de cookie: .

Partij die de cookie plaatst TechGirl

Doel(en) en gevolg: Correcte werking van de website

Categorie(ën) Persoonsgegevens: geen

Bewaartermijn: 1 jaar

Naam van de cookie: GDgdprc_consents

Partij die de cookie plaatst WP Upgrader

Doel(en) en gevolg:

Wij gebruiken de GDPR Consents plugin om je de keuze te geven 

in welke cookies je wel en niet op de website wilt accepteren. 

Dankzij deze functionaliteit behoud jij je keuzevrijheid.

Categorie(ën) Persoonsgegevens: geen

Bewaartermijn: 10 jaar

Naam van de cookie: Simple Local Avatars

Partij die de cookie plaatst Gravatar

Doel(en) en gevolg: Voegt profielfoto's toe aan gebruikers op de site. 

Categorie(ën) Persoonsgegevens: 

De volgende informatie wordt doorgestuurd naar Gravatar

> URL (waar een ingelogde gebruiker zijn reactie achterlaat)

Bewaartermijn: 2 jaar

Analytische cookies
Naam van de cookie: GoogleAnalyticsObject

Partij die de cookie plaatst Google

Doel(en) en gevolg:

Inzicht krijgen in het gedrag van de bezoeker van de website. Het 

doel van deze dienst is om een duidelijk beeld te geven van onder 

andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en 

paginaweergaves van centraalbeheer.nl.

Categorie(ën) Persoonsgegevens: 

De volgende informatie wordt doorgestuurd naar Google 

Analytics

> URL (om bezoek op pagina’s te meten)

> Bron van het verkeer (organische verkeer, referral, display 

campagnes etc).

> Interacties op de pagina, waaronder scrolldiepte op de pagina

> Type browser, schermresolutie, besturingssysteem, locatie

Bewaartermijn: 2 jaar time to live cookie en 26 maanden bewaartermijn gegevens



Naam van de cookie: WordPress Stats

Partij die de cookie plaatst Jetpack

Doel(en) en gevolg:

Voor het analyseren hoe bezoekers op onze site zijn terecht 

gekomen. 

Categorie(ën) Persoonsgegevens: 

De volgende informatie wordt doorgestuurd naar Jetpack

> URL (om bezoek op pagina’s te meten)

> Bron van het verkeer (organische verkeer, referral, display 

campagnes etc).

Bewaartermijn: 1 jaar

Naam van de cookie: LinkPizza

Partij die de cookie plaatst LinkPizza

Doel(en) en gevolg: Telt hoeveel bezoekers er op een webpagina zijn gekomen.

Categorie(ën) Persoonsgegevens: Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen in LinkPizza.

Bewaartermijn: 2 jaar

Naam van de cookie: Google Tag Manager

Partij die de cookie plaatst Google

Doel(en) en gevolg:

Om te herleiden hoe vaak er op buttons en links is geklikt op een 

TechGirl webpagina.

Categorie(ën) Persoonsgegevens: 

De volgende informatie wordt doorgestuurd naar Google Tag 

Manager

> URL (om bezoek op pagina’s te meten)

> Interacties op de pagina, waaronder klikken op links, klikken op 

buttons

Bewaartermijn: 2 jaar

Tracking cookies
Naam van de cookie: DoubleClick

Partij die de cookie plaatst DoubleClick

Doel(en) en gevolg:

Het doen van gerichte aanbiedingen op websites van derden. 

DoubleClick pixels hebben twee doelen:                     >  Met behulp 

van de DoubleClick pixel kunnen mensen bereikt worden die 

eerder centraalbeheer.nl (of een specifieke sectie binnen de 

website) hebben bezocht. Deze bezoekers kunnen vervolgens 

door middel van display advertenties via DoubleClick opnieuw 

bereikt worden.          > Het registreren van de 

conversies/transacties welke gerealiseerd via display advertenties.

Categorie(ën) Persoonsgegevens: Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen in DoubleClick.

Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar



Naam van de cookie: Facebook Connect & Social Plugins

Partij die de cookie plaatst Facebook Connect

Doel(en) en gevolg:

Maakt het mogelijk voor gebruikers om TechGirl artikelen direct 

op hun Facebook tijdlijn te plaatsen. Geeft in het TechGirl artikel 

weer hoeveel gebruikers dit al gedaan hebben.

Categorie(ën) Persoonsgegevens: 

De volgende informatie wordt doorgestuurd naar Facebook

> URL (welke pagina je wilt paatsen op Facebook)                     > 

Hoe je over TechGirl surft

> Type browser, schermresolutie, besturingssysteem, locatie

Bewaartermijn: 1 jaar

Naam van de cookie: Twitter Button & Syndication

Partij die de cookie plaatst Twitter

Doel(en) en gevolg:

Maakt het mogelijk voor gebruikers om TechGirl artikelen direct 

op hun Twitter tijdlijn te plaatsen. Geeft in het TechGirl artikel 

weer hoeveel gebruikers dit al gedaan hebben.

Categorie(ën) Persoonsgegevens: 

De volgende informatie wordt doorgestuurd naar Twitter

> URL (welke pagina je wilt paatsen op Facebook)                     > 

Hoe je over TechGirl surft

> Type browser, schermresolutie, besturingssysteem, locatie

Bewaartermijn: 1 jaar

Naam van de cookie: PREF, YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, GPS

Partij die de cookie plaatst YouTube

Doel(en) en gevolg:

Een unieke identificatie gegeven aan elke computer die het 

bijhouden van YouTube-video's van Google mogelijk maakt en of 

YouTube de oude of nieuwe interface moet tonen als jij een video 

kijkt.

Categorie(ën) Persoonsgegevens: 

De volgende informatie wordt doorgestuurd naar Facebook   > 

Welke video jij kijkt                                                                                > 

Hoe lang je naar een video kijkt                                                         > 

Of en hoe je op advertenties klikt                                                    > 

Of en welke video je daarna nog kijkt                                            > Of 

je de video liket

Bewaartermijn:

10 jaar voor interface versie, 2 jaar voor de overige YouTube 

cookies


