
 

www.powerpeers.nl  

Doel: zorgen voor het juist functioneren van de website. Wat wordt er gedeeld: Er wordt geen data 

met derden gedeeld.  

 

Cookies  
Hoe lang wordt het cookie opgeslagen?  

ASP.NET_SessionId  Tot de browsersessie eindigt  

ARRAffinity  Tot de browsersessie eindigt  

authCookie 
Tot de browsersessie eindigt 

 

AjaxCallToken 
Tot de browsersessie eindigt 

 

Referral 
14 dagen 

 

cookieAccepted 
1 jaar 

 

 

 

Google Analytics  

Doel: Met Google Analytics meten we hoe onze website gebruikt wordt. Deze informatie gebruiken 

we om onze website te verbeteren.  

Wat wordt er gedeeld: Google deelt anoniem data met derden.  

 

Cookies  
Hoe lang wordt het cookie opgeslagen?  

 

_ga  
2 jaar  

  

_gat  
10 minuten  

Privacy statement: http://www.google.com/policies/privacy/ 

 



Hotjar  

Doel: Met Hotjar kunnen we het gebruik van onze website meten en reacties van gebruikers op onze 

website verzamelen. Met deze informatie kunnen we zorgen dat onze website voor onze bezoekers 

makkelijker te gebruiken wordt.  

Wat wordt er gedeeld: Hotjar deelt anoniem data met derden.  

Cookies  Hoe lang wordt het cookie opgeslagen?  

_hjClosedSurveyInvites  1 jaar  

 

_hjDonePolls  
1 jaar  

 

_hjMinimizedPolls  
1 jaar  

_hjDoneTestersWidgets  1 jaar  

_hjMinimizedTestersWidgets  1 jaar  

_hjDoneSurveys  1 jaar  

Privacy statement: https://www.hotjar.com/privacy  

 

 

BlueConic 

Doel: Deze cookie analyseert en combineert data zoals herkomst, klikgedrag en productbezit. Doel is 

om jou persoonlijke informatie en relevante informatie op onze website te laten zien. 

Wat wordt er gedeeld: BlueConic deelt anoniem data met derden. 

Cookies  

  

Hoe lang wordt het cookie opgeslagen?  

BCSessionID, bc_tstgrp, bc_eenoftwee, 

BCPermissionLevel, bcpreferredlocale, 

blueconicdomains, AWSALB, last_visit_bc, 

BCUIMode, blueconic_usage_id, amdatu_token, 

csrfToken, blueconiclang 

Max. 1 jaar 

Privacy statement: https://www.blueconic.com/privacy-policy/ 

https://www.blueconic.com/privacy-policy/


Google Dynamic Remarketing  

Doel: Dit cookie houdt bij welke pagina's je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties en 

aanbiedingen tonen op onze partnersites. Dit cookie zal ook voorkomen dat je alleen maar 

advertenties ziet als u net een contract met Powerpeers bent aangegaan.  

Wat wordt er gedeeld: Google deelt anoniem data met derden.  

Cookies  Hoe lang wordt het cookie opgeslagen?  

Conversion  4 maanden  

AID  6 maanden  

Privacy statement: http://www.google.com/policies/privacy/  

 

YouTube  

Doel: Dit cookie houdt bij welke pagina's je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties en 

aanbiedingen tonen op YouTube. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis. 

Daarnaast kunnen we je filmpjes op de website tonen.  

Wat wordt er gedeeld: Google deelt anoniem data met derden.  

Cookies  Hoe lang wordt het cookie opgeslagen?  

Consent  30 jaar  

GEUP  2 jaar  

 

PREF  
2 jaar  

 

VISTOR_INFO1_LIVE  
1 jaar  

YSC  Tot de browsersessie eindigt  

Privacy statement: YouTube 

  



DoubleClick  

Doel: Dit cookie houdt bij welke pagina's u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties en 

aanbiedingen tonen op onze partnersites. Dit cookie zal ook voorkomen dat u alleen maar 

advertenties ziet als u net het gekozen contract met powerpeers bent aangegaan.  

Wat wordt er gedeeld: Google deelt anoniem data met derden.  

Cookies  Hoe lang wordt het cookie opgeslagen?  

ID

E     
1 dag  

  

id  
2 jaar  

Privacy statement: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  

 

Anders: 

Powerpeers maakt gebruik van de dienst performance based marketing van Daisycon. Performance 

based marketing is een eerlijke vorm van adverteren omdat de adverteerder alleen voor 

daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om voor dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden 

dient er een match gemaakt te worden tussen de publisher/website die de bezoeker heeft 

doorgestuurd en de transactie die hierdoor is gegenereerd. 

Om van deze dienst gebruik te maken geven we anonieme transactiedata door aan Daisycon. Deze 

data betreft; product omschrijvingen, omzet waarde, en demografische en geografische kenmerken. 

Deze zijn niet naar een persoon te herleiden en wordt enkel voor statistische doeleinden gebruikt en 

met Daisycon gedeeld. Naast de anonieme transactiedata geven we de volgende gegevens door die 

onder de AVG / GDPR vallen; 1) gepseudonimiseerde transactie ID’s. Deze transactie ID’s wordt niet 

gedeeld met derden en enkel door ons gebruik voor validatie-doeleinden. 2) Door het technisch 

proces wordt ook uw IP-adres aan Daisycon doorgegeven. Dit adres wordt alleen geanonimiseerd in 

het Daisycon systeem opgeslagen. 

Voor de bovenstaande dienst slaat onze partner Daisycon gegevens op en worden zogeheten affiliate 

cookies en matching-processen gebruikt. Het gebruik van affiliate cookies, matching-data en de 

opslag van gegevens vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Zie 

het privacystatement van Daisycon hierover. 

Via de dienstverlening van Daisycon worden GEEN consumenten profielen (behavioural user profiles) 

aangelegd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen we ons op de 

https://www.daisycon.com/
https://www.daisycon.com/nl/cookies/


verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te 

informeren. Voor de opslag en het verwerken van deze transactiedata is een 

verwerkersovereenkomst met Daisycon gesloten. 

Privacy statement: https://www.daisycon.com/nl/cookies/ 
 

https://www.daisycon.com/nl/cookies/

