
Cookiebeleid (EU)
Deze Cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 maart 2021 en is van toepassing op
inwoners van de Europese Economische Ruimte.

1. Introductie

Op onze site, o.a.https://www.socialbeards.nl (hierna: “de site”) wordt gebruikgemaakt van
cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak
“cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies
geplaatst. In het onderstaande document informeren wij je over het gebruik van cookies op onze
site.

2. Wat zijn cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze site wordt meegestuurd
en door je browser op je harde schrijf van je computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De
daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de
betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten
functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw
apparatuur.

4. Wat is een web beacon?

Een web beacon (of een pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een site
dat gebruikt wordt om verkeer op een site in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met
behulp van web beacons verschillende gegevens van je opgeslagen.

5. Cookies

5.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat je
gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij
ervoor dat je onze site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoef je bijvoorbeeld niet
steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze site en is het onder
andere mogelijk dat de artikelen in je winkelmand bewaard blijven tot dat je hebt afgerekend.
Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat je hier toestemming voor geeft.

https://www.socialbeards.nl


5.2 Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken wij om onze site ervaring te verbeteren. Wij krijgen door middel
van analytische cookies inzicht in het gebruik van onze site. Wij vragen je toestemming om
analytische cookies te plaatsen.

5.3 Marketing/Tracking cookies

Marketing-/tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden
gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker op
deze site of op verschillende sites te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.

5.4 Social media knoppen

Op onze website zijn buttons opgenomen van o.a. Facebook, LinkedIn, Youtube, en Instagram
om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale
netwerken zoals Facebook, LinkedIn, youtube en Instagram. Deze buttons werken door middel
van stukjes code die van Facebook, LinkedIn, youtube en Instagram zelf afkomstig zijn. Door
middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde
gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond
kunnen worden.

Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten
wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij
verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook, LinkedIn, WhatsApp en
Instagram zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

6. Cookies

Functioneel
Naam Retentie Functie Initiator

brondomein
i. Gedurende sessie Registreert snelheid

en prestaties van de
website

United Kingdom

_GRECAPTCHA 179 dagen Zorgt voor
onderscheid tussen
mensen en bots

United States

rc::a Voortdurend Zorgt voor
onderscheid tussen
mensen en bots

United States

rc::b Gedurende sessie Zorgt voor
onderscheid tussen
mensen en bots

United States

rc::c Gedurende sessie Zorgt voor
onderscheid tussen
mensen en bots

United States

CookieConsent 1 jaar Slaat de
cookiestatus van de

Ireland



gebruiker op voor
het huidige domein

CookieNotificationHasBeenSeen Voortdurend Bepaalt of de
bezoeker cookies
heeft geaccepteerd

United States

dmPagescache Voortdurend Technische cookie
die de website en
het CMS
synchroniseert

United Kingdom

Voorkeuren
Naam Retentie Functie Initiator brondomein
Yt-player-bandaid-host Voortdurend Gebruikt om optimale

videokwaliteit te
bepalen

United States

Statistisch
Naam Retentie Functie Initiator brondomein
_ga 2 jaar Registreert uniek ID

die wordt gebruikt om
statistische gegevens
te genereren over hoe
de bezoeker de
website gebruikt

United States

_gat 1 dag Gebruikt door Google
analytics om
verzoeksnelheid te
vertragen

United States

_gid 1 dag Registreert uniek ID
die wordt gebruikt om
statistische gegevens
te genereren over hoe
de bezoeker de
website gebruikt

United States

dm_last_page_view 1 jaar Deze cookie wordt
gebruikt om de
frequentie van
bezoeken te
identificeren en vast te
stellen hoelang een
bezoeker op de
website blijft

United States

dm_last_visit 1 jaar Deze cookie wordt
gebruikt om de
frequentie van
bezoeken te
identificeren en vast te
stellen hoelang een

United States



bezoeker op de
website blijft

dm_this_page_view 1 jaar Deze cookie wordt
gebruikt om vast te
stellen wanneer de
gebruiker voor het
laatst de verschilende
subpagina’s van de
website heeft bezocht

United States

dm_timezone_offset 15 dagen Deze cookie wordt
gebruikt om vast te
stellen wanneer de
gebruiker voor het
laatst de verschilende
subpagina’s van de
website heeft bezocht

United States

dm_total_visits 1 jaar Deze cookie wordt
gebruikt om de
frequentie van
bezoeken te
identificeren en vast te
stellen hoelang een
bezoeker op de
website blijft

United States

yt-player-headers-readable Voortdurend Gebruikt om de
optimale
videokwaliteit te
bepalen op basis van
het apparaat van de
bezoeker en
netwerkinstellingen

United States

Marketing
Naam Retentie Functie Initiator

brondomein
IDE 1 jaar Gebruikt door google

doublecklick om de
acties van de
gebruiker te
registrerenen te
rapporteren

United States

Test_cookie 1 dag Gebruikt om te
controleren of de
browster van de
gebruiker cookies
ondersteunt

United States

fr 3 maanden Gebruikt door
Facebook om een
reeks

Netherlands



advertentieproducten
te leveren, zoals
realtime bieden van
externe adverteerders

tr Gedurende sessie Gebruikt door
Facebook om een
reeks
advertentieproducten
te leveren, zoals
realtime bieden van
externe adverteerders

Netherlands

Ads/ga-audiences Gedurende sessie United States
_fbp 3 maanden Gebruikt door

Facebook om een
reeks
advertentieproducten
te leveren, zoals
realtime bieden van
externe adverteerders

Netherlands

snowplowOutQueue_snowplow_cf Voortdurend Gebruikt in context
met ABM. De cookie
registreert gegevens
zoals IP-adressen, tijd
op website en
paginaverzoeken voor
het bezoek

United
Kingdom

VISITOR_INFO1_LIVE 179 dagen Probeert de
bandbreedte van
gebruikers te schatten
op pagina’s met
geïntegreerde
YouTube videos’s

United States

ysc Gedurende sessie Registreert een
unieke ID om
statistieken bij te
houden van welke
video’s van YouTube
de gebruiker heeft
gezien

United States

yt.innertube::nextld Voortdurend Registreert een
unieke ID om
statistieken bij te
houden van welke
video’s van YouTube
de gebruiker heeft
gezien

United States

yt.innertube::requests Voortdurend Registreert een
unieke ID om
statistieken bij te
houden van welke
video’s van YouTube

United States



de gebruiker heeft
gezien

yt-remote-cast-installed Gedurende sessie Bewaart voorkeuren
van de videospeler
van de gebruiker met
ingesloten
youtube-video

United States

yt-remote-connected-device-id Voortdurend Bewaart voorkeuren
van de videospeler
van de gebruiker met
ingesloten
youtube-video

United States

yt-remote-device-id Voortdurende Bewaart voorkeuren
van de videospeler
van de gebruiker met
ingesloten
youtube-video

United States

yt-remote-fast-check-periode Gedurende sessie Bewaart voorkeuren
van de videospeler
van de gebruiker met
ingesloten
youtube-video

United States

yt-remote-session-app Gedurende sessie Bewaart voorkeuren
van de videospeler
van de gebruiker met
ingesloten
youtube-video

United States

yt-remote-session-name Gedurende sessie Bewaart voorkeuren
van de videospeler
van de gebruiker met
ingesloten
youtube-video

United States

7. Toestemming

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies.
Zodra je klikt op ‘Voorkeuren bewaren’, geef je ons toestemming om de categorieën cookies en
plug-ins te gebruiken die je hebt geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in het
Cookiebeleid. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, houd er dan wel
rekening mee dat onze website mogelijk niet meer optimaal werkt.

8. Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

● Je hebt het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee
gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.



● Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je
verwerken.

● Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om je persoonlijke gegevens aan te
vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.

● Als je ons toestemming geeft om je gegevens te verwerken, heb je het recht om die
toestemming in te trekken en je persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

● Recht op gegevens portabiliteit: je hebt het recht om al je persoonlijke gegevens op te
vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan
een andere verwerkingsverantwoordelijke.

● Recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Wij
komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de
contactinformatie onder aan deze Cookieverklaring. Heb je een klacht over hoe we met je
gegevens omgaan, dan horen wij dit graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen
bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

9. Cookies in- / uitschakelen en verwijderen

Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kunt ook
aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je
je internetbrowser zodanig instelt dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst.
Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden in de instructies van de Help-functie van
uw browser.

Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als je wel de
cookies in je browser verwijdert, worden ze na je toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw
bezoek aan onze sites.

10. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kun je
contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Social BeardsNL VOF
Galvanistraat 12, 2871 XC  Schoonhoven
Nederland
Website: https://www.socialbeards.nl
Email: info@socialbeards.nl
Telefoonnummer: 06-11356486
Dit Cookiebeleid is gebaseerd op de gegevens verzameld met cookiebot op 9 maart 2021

https://www.socialbeards.nl
mailto:info@socialbeards.nl

