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Introductie
Adver-Online B.V. doet er alles aan om transparant te zijn over de Cookie-technologieën die worden gebruikt. Dit
Cookiebeleid legt uit hoe en waarom Cookies en vergelijkbare trackingtechnieken zoals pixels opgeslagen kunnen
worden op uw apparaat wanneer u Adver-Online.nl en/of HROffice.eu gebruikt of bezoekt. Dit Cookiebeleid is een
onderdeel van ons Privacy beleid.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
Adver-Online B.V. gevestigd aan de Herenweg 55, 2105 MC Heemstede, is de verantwoordelijke voor de
verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid. De volgende websites en applicaties behoren tot
Adver-Online B.V.:
 Adver-Online.nl
 HROffice.eu
 Portal.hroffice.eu
 HROfficecontracts.nl
Alle werken-bij websites en andere websites gerelateerd of inherent aan deze, gemaakt en/of in onderhoud door
Adver-Online B.V.

Over Cookies
Een Cookie is een hoeveelheid data die een server naar de webbrowser stuurt met de bedoeling dat deze
opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de
browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruikers, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan.
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Functionele Cookies die nodig zijn.
Dit type Cookies wordt gebruikt om een correcte werking van de website mogelijk te maken. Deze zijn essentieel.
Hieronder vindt u een lijst met de functionele Cookies, hun doel en hoe lang ze actief zijn.
Naam

Geplaatst door

Doel

Looptijd

RC::C

Goolge.com

Blijvend

Elementor

Adver-Online.nl en HROffice.eu

CookieConsent

Adver-Online.nl en HROffice.eu

li_gc

Adver-Online.nl en HROffice.eu

__cf_bm

Pipedrive.com /
Pipedriveassets.com

Deze Cookie wordt gebruikt om
onderscheid te maken tussen
mensen en bots.
Wordt gebruikt in context met
het WordPress-thema van de
website. Met deze cookie
kunnen we de inhoud van de
website in real-time
implementeren of wijzigen.
Slaat de cookiestatus van de
gebruiker op voor het huidige
domein.
Slaat de cookiestatus van de
gebruiker op voor het huidige
domein.
Deze cookie wordt gebruikt om
onderscheid te maken tussen
mensen en bots. Dit is gunstig
voor de website om juiste
rapporten over het gebruik van
de website te maken.
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Blijvend

1 jaar
2 jaar
1 dag
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Analytics Cookies
Meten is weten
Via deze Cookies proberen we te meten welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze
bezoekers, bijv. door applicatie van derden te gebruiken om het aantal bezoekers van onze website en de meest
populaire onderdelen te analyseren.
De gegevens die wij verzamelen, worden omgezet in statistieken waardoor we inzicht krijgen waar bezoekers de
meeste tijd doorbrengen, enz. Hoewel ze niet essentieel zijn, u kunt altijd dit soort Cookies blokkeren, geven ze
ons de mogelijkheid om gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van onze website te verbeteren.
Naam
Lang

Geplaatst door
Ads.linkedin.com

SRM_B

Bing.com

ANONCHK

c.clarity.ms

SM

c.clarity.ms

MUID

Clarity.ms

IDE

Doubleclick.net

Cookie Policy

Doel
Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde
taal versie van een website
Gebruikt om de interactie van de bezoeker met
de zoekfunctie van de website te volgen. Deze
gegevens kunnen worden gebruikt om de
bezoeker relevante producten of diensten te
tonen.
Registreert gegevens over bezoekers die
meerdere bezoeken brengen en op meerdere
websites. Deze informatie wordt gebruikt om de
efficiëntie van advertenties op websites te
meten.
Registreert een uniek ID die het apparaat van de
gebruiker identificeert tijdens terugkerende
bezoeken op websites die hetzelfde
advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt
gebruikt om gerichte advertenties toe te staan.
Veel gebruikt door Microsoft als een unieke
gebruikers-ID. De cookie maakt het volgen van
gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoftdomeinen te synchroniseren.
Gebruikt door Google DoubleClick om de acties
van de websitegebruiker te registreren en te
rapporteren na het bekijken of klikken op een
van de advertenties van de adverteerder met
het doel de effectiviteit van een advertentie te
meten en om gerichte advertenties aan de
gebruiker te presenteren.

Looptijd
Sessie
1 jaar

1 dag

Sessie

1 jaar

1 jaar
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TEST_COOKIE

Doubleclick.net / Google.com

trPagead/landing

Doubleclick.net

Ads/ga-audiences
_GRECAPTCHA

Google.com
Google.com

Rc::a

Google.com

Rc::b

Google.com

_gcl_au

Adver-Online.nl / HROffice.eu

Bcookie

LinkedIn.com

UserMatchHistory

LinkedIn.com

Bscookie

LinkedIn.com

Pll_language

Adver-Online.nl/ HROffice.eu

_ga

Adver-Online.nl/ HROffice.eu

_gid

Adver-Online.nl/ HROffice.eu
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Wordt gebruikt om te controleren of de browser
van de gebruiker cookies ondersteunt.
Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van
meerdere websites, om meer relevante
advertenties weer te geven - Hierdoor kan de
website ook het aantal keren dat de bezoeker
dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.
Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te
maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig
voor de website om juiste rapporten over het
gebruik van de website te maken.
Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te
maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig
voor de website om juiste rapporten over het
gebruik van de website te maken.
Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te
maken tussen mensen en bots.
Wordt gebruikt door Google AdSense om te
experimenteren met de efficiëntie van
advertenties op websites die hun services
gebruiken.
Wordt gebruikt door de sociale netwerkdienst,
LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van
embedded services.
Wordt gebruikt om bezoekers op meerdere
websites te volgen, om relevante advertenties te
presenteren op basis van de voorkeuren van de
bezoeker.
Wordt ebruikt door de sociale netwerkdienst,
LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van
embedded services.
Deze cookie wordt gebruikt om de voorkeurstaal
van een bezoeker vast te stellen en stelt de taal
van de website indien mogelijk zodanig in.
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om
statistische gegevens te genereren over hoe de
bezoeker de website gebruikt.
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om
statistische gegevens te genereren over hoe de
bezoeker de website gebruikt.

1 dag
Sessie

Sessie
179 dagen

Blijvend

Sessie
3 maanden

2 jaren
29 dagen

2 jaren
1 jaar
2 jaren
1 dag
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_gat

Adver-Online.nl/ HROffice.eu

_ga_#

Google

_clck

Adver-Online.nl/ HROffice.eu

CLID

Adver-Online.nl/ HROffice.eu

AnalyticsSyncHistory

Adver-Online.nl/ HROffice.eu

Vuid

Vimeo.com

Yt-remote-session-name

Youtube.com

Yt-remote-fast-check-period

Youtube.com

Ysc

Youtube.com

Visitor_info1_live

Youtube.com

Yt-remote-connected-devices

Youtube.com

Yt-remote-session-app

Youtube.com

Yt-remote-cast-installed

Youtube.com

Yt-remote-device-id

Youtube.com
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Gebruikt door Google Analytics om
verzoeksnelheid te vertragen
Verzamelt gegevens over het aantal keren
dat een gebruiker de website heeft bezocht,
evenals data voor het eerste en meest
recente bezoek. Gebruikt door Google
Analytics.
Verzamelt gegevens over de navigatie en het
gedrag van de bezoeker op de website - Dit
wordt gebruikt om statistische rapporten en
heatmaps voor de website-eigenaar samen
te stellen.
Verzamelt gegevens over de navigatie en het
gedrag van de bezoeker op de website - Dit
wordt gebruikt om statistische rapporten en
heatmaps voor de website-eigenaar samen
te stellen.
Gebruikt in verband met
gegevenssynchronisatie met externe
analyseservice-partijen.
Verzamelt gegevens over de bezoeken van
de gebruiker aan de website, zoals welke
pagina's zijn gelezen.
Bewaart de voorkeuren van de videospeler
van de gebruiker met ingesloten YouTubevideo
Bewaart de voorkeuren van de videospeler
van de gebruiker met ingesloten YouTubevideo
Registreert een unieke ID om statistieken bij
te houden van welke video's van YouTube de
gebruiker heeft gezien.
Probeert de bandbreedte van gebruikers te
schatten op pagina's met geïntegreerde
YouTube-video's.
Bewaart de voorkeuren van de videospeler
van de gebruiker met ingesloten YouTubevideo
Bewaart de voorkeuren van de videospeler
van de gebruiker met ingesloten YouTubevideo
Bewaart de voorkeuren van de videospeler
van de gebruiker met ingesloten YouTubevideo
Bewaart de voorkeuren van de videospeler
van de gebruiker met ingesloten YouTubevideo

1 dag
2 jaren

1 jaar

1 jaar

29 dagen
2 jaren
Sessie
Sessie
Sessie
179 dagen
Blijvend
Sessie
Sessie
Blijvend
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https://#.#/

Adver-Online.nl /
HROffice.eu

_fbp

Facebook

c.gif
_cltk

c.clarity.ms
Adver-Online.nl /
HROffice.eu
Adver-Online.nl /
HROffice.eu

_clsk

_lfa_test_cookie_stored

Adver-Online.nl /
HROffice.eu

_lfa

Adver-Online.nl /
HROffice.eu

Tr

Facebook
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Registreert statistische gegevens over het
gedrag van bezoekers aan de website.
Gebruikt voor interne analyse door de
beheerder van de website.
Gebruikt door Facebook om een reeks
advertentieproducten te leveren, zoals
realtime bieden van externe adverteerders.

Registreert statistische gegevens over het
gedrag van bezoekers aan de website.
Gebruikt voor interne analyse door de
beheerder van de website.
Gebruikt in context met Account-BasedMarketing (ABM). De cookie registreert
gegevens zoals IP-adressen, tijd
doorgebracht op de website en
paginaverzoeken voor het bezoek. Dit wordt
gebruikt voor het retargeting van meerdere
gebruikers die vanuit dezelfde IP-adressen
binnenkomen. ABM faciliteert meestal B2Bmarketingdoeleinden.
Gebruikt in context met Account-BasedMarketing (ABM). De cookie registreert
gegevens zoals IP-adressen, tijd
doorgebracht op de website en
paginaverzoeken voor het bezoek. Dit wordt
gebruikt voor het retargeting van meerdere
gebruikers die vanuit dezelfde IP-adressen
binnenkomen. ABM faciliteert meestal B2Bmarketingdoeleinden.
Gebruikt door Facebook om een reeks
advertentieproducten te leveren, zoals
realtime bieden van externe adverteerders.

Sessie

3 maanden
Sessie
Sessie
1 dag

1 dag

2 jaren

Sessie
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pagead/landing

Adver-Online.nl /
HROffice.eu

pagead/1p-user-list/#

Adver-Online.nl /
HROffice.eu

lidc

LinkedIn.com

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY

Youtube.com

yt-remote-cast-available

Youtube.com

Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag
van meerdere websites, om meer relevante
advertenties weer te geven - Hierdoor kan de
website ook het aantal keren dat de
bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt
beperken.
Wordt gebruikt om bij te houden of de
bezoeker interesse heeft getoond in
specifieke producten of evenementen op
meerdere websites en detecteert hoe de
bezoeker tussen sites navigeert - Dit wordt
gebruikt voor het meten van advertentieinspanningen en vergemakkelijkt de betaling
van verwijzingskosten tussen websites.
Gebruikt door de sociale netwerkdienst,
LinkedIn, voor het volgen van het gebruik
van embedded services.
Bewaart de voorkeuren van de videospeler
van de gebruiker met ingesloten YouTubevideo
Bewaart de voorkeuren van de videospeler
van de gebruiker met ingesloten YouTubevideo

Sessie

Sessie

1 dag
Blijvend
Sessie

Social Media Cookies
Doormiddel van knoppen kunt u bepaalde artikelen en video’s die op onze website staan, delen op Social Media.
Social Media Cookies worden door Social Media partijen geplaatst wanneer je een artikel of video wilt delen. Deze
zijn nodig om de Social Media knoppen weer te geven. Deze Cookies zijn niet essentieel. U kunt deze altijd
blokkeren. Voor Cookies die door Social Media partijen worden geplaatst en de gegevens die zij kunnen
verzamelen, verwijzen we naar het Cookie beleid van deze partijen. Hieronder vindt u de links die naar het Cookie
beleid van deze partijen verwijzen.





Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
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Andere Cookies
Vanwege de manier waarop internet en websites werken, zijn we niet altijd op de hoogte van Cookies die door
derden op onze website geplaatst zijn. Dit zal vooral het geval zijn voor zogenaamde “embedded” elementen
binnen één van onze webpagina’s. Bijv. teksten, documenten of video’s die door een anderen partij worden
gehost en getoond op onze website. Neemt contact met ons op als u dit soort Cookies constateert. We zullen
actie nemen bij de derde partij om meer informatie te krijgen over deze Cookies om zeker te zijn dat uw privacy
beschermd blijft.

Webbrowser instellingen







Microsoct Edge Chromium
Google chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera
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